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 - ًانمكنمْلابَحلَ 2 7 دعو“ امله ل او 05

 -م<-9 نه تا

 ادن لوطأ بْضاالاسقب ورعث لاف ةكرطلا“ امّدلاو 521 اراد ف ىذيحودماىددقو
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 اهنمسس لو ددسن الا ىدي ىدمهضعإ ىحو 0 .ًااذاكٌديىددقو ةعرسلاناَصْدلاو

 ىف طيض#ملا ىذدقو هلوق
 حاصعلا فو ىضركس وماقلا
 ها بيذبتلا فه ثمو رك
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 هلوقو دموي وو دم نمير لصأ نادل م هيغبهذولاق نس يزرع

 ضعبنما سعيدان نيلاغلا ل ئارْعَلآ او ميهارناّلآ [ وانو وغدا :اقاطصا هقلانالبوزع

 دف ىرهزالا لا نضعن نما هع .رد ىطصاهلثا نا عمال ديلا ىلع بصنقصماوبأ ل 3 لا

 ل عملا لاخلا ليرد يصات نأ ار اجوقحساونأل اق 35 الا اواي . الااسنلخد

 نموردنانأو راغصلاٍمُهمالوأ دير مهر مبان لب وزع لوقو ضعبن موو دوك 1

 نع ىنلب جودت ركل عل لاق درس يلي دح ىفو .ناؤتهشيسارل !
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 مو هنم فوط ألون مورد اوتيميلا ترند ود لوق نرخ قلل ا 1
 ما محا جحا #1

 ديب ولا 3 ١ كيم يا يل كَما ةقراامشي د ا 06 1 : 1 2 |

 و هس

 "درعا تش ا ل
 الكا لّدقلا لاق عضومتاررذو عضومووذو

 و - خه

 نحن تار # ةراكو ماجرلا ياهلا قس 7

 4 2 2 0 اكهاغس نب مركدو ا يشل نال

 هيد 2 ا يا 7 0 - ا

 وتوت و ذأ هلامنمهقلاٌقَحى ميالة وردود نمرانل واحدة الثالوث يدلل فو

 و ةيذاملاب ضرأ مناة ورذو حررخلا قامهك ارش نال باتتتعالا باب نموهو لاملاوُةأما ١
2 6 37 21 

 9ةءو

 ةيدملابق برر ىيلرءارلا نوكسولاذلا عشب تاوردرمبو ل--ر مساةورذو اّئيلاعناملا

 مارا يلع رامي عطل بال اوراس ارش لوو

 8ةءوب مو

 1 ارعش هما ذلارسكب5 وزد فوعو مع * ارعشنمةفخ نب ةوردو ةفحاودم ديدن ,
 م 5
 هلل | ىشرركب لأ بخ ىفوت ءان ءالا نهتوكتوواؤلان ةتوكتهديسنالاق 5 و

 ب هم ورع سا

 درملا لاك تادعس سلا كبح ىلعم وتلا كذأ 1 رتلا فوضلا نعل كلا

 خامشل الاكن ررعل الوقت ةتكلذكو ناكر 7-2 دوبنشمإلا ا
- 
 م هو هولا 9و6 5 دع 8

 لاتباوجاسلا ناين كى « اهتوحلاسدكواتضواهيرك دش 0 (٠
 و هي 2

 ءاوقذىنالا ذلة قم رق :وءاوكد ىلا مثالا ف:الاور ذأ ل جر 08 ا اوممذهلاق |

 باوصلاو نيف يصتتا ذه هرهزالا لاق راجل كاذكوذذألا فلآ و وخ لا وهو وقدلا عجب اوأ وأ
 مث و و هَ

 | اوك دوك. درانلاتكذ «(اذإ) مدقتدقو نيل ينتاك اذاءاوذ ىئنالاو قدس رف |

 ( رعبا يااا

 . ىهنذالاف:ًاو>رلاهلوق
 ها بيذهتلاةرامع



 (ادذ) ءاملاو واولا ف رس « لاذلال ضف 1

 . هتلَدَء نان نمدنكلو ةينثتلا ىفواولان تناك و ةرواهجلل"ايلانايَرْذمةيننتلا فليقل ىرذم | م

 بارا فرح ةسينتتلافنالان ىلع ىلعوتأ لاق .دح اولا لمني قدي

 . 5 : ىكعوُصَمَت سو بارع ٌيلدوأ اارعافلالا تناكول هلا ىرتالألاتناورْدمؤوا اولا

 داش لعيعد ولات اق: ن أب جوله تعباعبارعالا فرح لاصتا اهب“ للا

 | ةالددارزذش ف والا ةضضق مار مدك يَ را لوقلا اذه ىلنوكت تناك اهنال

 ألك ب نارعالا فنوكيىذللاصمنالا اريد ةثفت لاه أوةملكلاهإ بج نمفلالا نأ ىلع

 || لاه, ءانعم ف نسح اذهو نونلاتفلتخا ناوناوفتُعفواولا كرك تاوردم ف فنالا رك
 أ ناوّرملاو نايكشمو لة موحش لاجلك ىلع ايلاب ىنثب ف 2001118 ةوملا |||

 تاز هردسأ يجلس ا و نيدوهلال_ثسأ أرلا اتمحان
 ا

 ىتح ى75» هعص < ماهو

 :الريعت ا همس تير رددقوب نشا اعوذ ناميشيىأ ثان ارد مهنالنب وردم

 فال بدع ضرا ىلا ةةي ل و نيفرطأ اوَسسلالاو

 لامي داهم . ىلذهلالاق قعأو

 | ٠١ لابعتلادكصْطْسَرْعَمْم ع يورذملاةقاَتَس سك ىلع

 ارنا كئامرصبلات تسال اقو اهلدخاوال ل دقو ىردَما دج اوورعوبأ لاثو لاق

 ا
 أ
 ا

 ا

 دو

 لسقو نينا عرفان تاورذملاو وفرع اذنه لوةي يورد ضفني مهدحأ

 فا هسدوب رالكاذلاقب نييك كرام ينسس 1ادارأو نك افرطناو رمل

|| 

١ 

 |وء2س م
||] 

 2 * س'92 همم هع“ هدو

 ذل

 عرس هيودتص برش الف" احن رعلال وة: قد نم نانا نارا

 ب كي و 9

 1ناهتناارّدو عطا مرككأ فلا بر كلنالغثلاو هابكشمامهو 4 : وردم ضفني و

 ةةرذلا ثمللا ردا ددعارلا ووردلا لق 3 قنابل وو 4 و ارو فةغل مهلا 0

 وون بلدا راب ويلات هللا لاه ءاسالاودالوألااوءانتنألاو هان“الا ىلع عت

 نظعباف ىأروا- سو هيلعاتتا ضالوتو يدل ف حو كانا يلام هءانآدارأ نودشملا

 [ةنكزمال هزقف اولا لج را لاقلت اقل هذَه تناك اماه لانة لو تمد أها ةناورع

 اهكازرااولك نال هنعمل ىطدرم ثيدح هنو يرد ءاسنل | مف اًديسعالو

 ١ لهأ نمةعاج بهدولاق ءاسنلاانوهّتن .رذلايدارأد نع وألا اهقانعأ ىف اهب اورد 1

 نينريغوةدبعوأ مس تمدباصتأنعديموأ كلذ ىودزمولا اهلا بردا نأ لا ةييزعلا

 نييرصبلا



 "11 (ارذ) ءايلاو واولا قرح: « لاذلا لنصف

 و ءء 8و مؤ دع مو مو مهو هم

 ؟ينثلاكرذأو ةقيصلاو هتعرضاىأةسر رد نغ همي رذأف هيسوطو انما ضسرطلا
 ا

 نم لا هيف صوردقو اهبحريى أ هن رش ىرْذِب فيل وعر 200 رضا ةيتيفولا

 دس زر. هسءس ه7 ف تع

 يثلك ةدرذو دَعَراهيكازتبادلا ترد ع نعمدسه 0 عطر طع

 ع َّ . .ه 5< 97 و 2 مو أ

 اهتيكرتورذلا تيرذتو اههفرشأس أرلاو مانس لة ملاك ل عملا 1 ورذوأ
 . د : ماه عا . . هد

 تحورتدا ا ردن :ديزولأ ممتو ذذلا ف تحوم يفترركتو !إ اهبياَعو 0

 2 58 و هع ا ودي ” واع ماس ا د و ءالعلاوف ةرسنل !لهأ فى أةنضانل اود ورذلا قوونم أ

 نَرذلاوا امس الا ضني ئأ راغب سو هيلع هل اى ص هللا لوسرت أسوفافاا ا
 ست م2 |

 لت و

 لأب اك اشيك وزد قتال هنو ربل ان سّلطأ هو فذ

5 

 لغخ «شاجأ ىح براغلاوتوزذلاقُّتْيْلازاغ سلع ةرصبلاىلا هي ورُشأَةنستاَع |

 0 ا ازاوهسسنأتديزأاذاروُشتلا لهب لقياك انهأ ارنع |ةلازالالشم هبزاغوريعبلاةقرخربو ا

 هه

 لب الا كلذ وهي فرعت ام نابع اه دره راق واهربو راهتوصْر هنأ اوه ودقانلا زةاَعلارَقَو

 ا

 - همسك دو 2 و هت 7

 نيبرح أ اذا ىردمش دك وةاردمههنلاقو رد نمير دةو راما فنوكيالوتصاخ نأشلاو

 لذهلاةدعاسلا#و و . زج ةوصامهيفنيفنكلا

 مت لا نم ىرب ىذلا ديرشلا لّثم 5 اهتم ةارّدمراوصالو

 وو 1 عددو 1 00

 ةرذ ةعابا وردة كح اولللاةن ضوعءاهلاو ىردو اورد 225

 وه عاد 0 7”

 هدو هرم و عقر نأووانالف كرد ت الفؤ از ءالازانعمتسدمءس ردو: نّررأهللاقيو

 ودوم 2 2 ماض ١

 ةنؤرلاف هانيزبفب د دنخ دعو بنج سرايا

 سامع س29 2 م

 الكمالو نانلا ماظال 03 انين أى رذاذ

 200005 م 000

 اندلاع يارقب 0 جير وو ضرع ءنعلتألو

 د

 ىلأك كاذب دو قاما نالانهاذهّت انغاو هديسن الاف ع همست نإ 2 قرأ ى أ
2000 

 ناديرناذكُت ,دح ندك نجنرلا دبع هنءالل وة. ناكدانزلا بأ ث يدحفو نراجع

 مس مو ع ع ع مديل

 ءاح مهلوقو ايل فارون لاما مود معفرب ىأ هسنم ىرذن
«” 

 ة)ةامسس « 08ه

 ىدعلاد ادابزن ام رابع وسي ةراتعلاق دد_مدان اع انءاحاذأ هد وردم سَ نإلق

 5 امل 71 همم

 انذاك 5 اهتوردم كسا ضفنت كوحأ 5

 5س ه 5 3 1 _

 لاوول هنال نلوم اًدوح او هودح وامها نسنلْنَسْلالا فارطأ ناورذملا ل -يقو ةراعاديرب ا

 قاأةياهتلاةرامعو لصالا
 هيلع هللا لص هتاالوسر

 ان | صأف لب ابهنب لسو
 ىأ ىرْدااَرغ دوذ سه<

 ةباورررحو ها اضع

 لصالا

 اذكهنزرأ هللاقيو هلوق
 ها هررح ولصالا



 هس ءامااو يارلابفوت د لاذلا لصق خا ءب

 م
0 

 لي , هده وودي» ع
 و و ةطئخلا سانلا ةيَردتاذه نمو بارا رذاذ عبدو خابزلا

 لإ وم هم

 ةرتو طقسا ءايثلاى ردو ىرذملا ىَرّذتل ةطنملا هلم ىذاللاقب د عر رول بل اًكئاقلا
5 

 هع تود هاوس - مءعدو

 ا فايف وردود بردو اهو ذأ وو باو ةلشلا تور ةقورس غم سادك الا

 3 2و قد ع هم 5و دس

 | ةفاوالاو لاف هتهدا وهن الاخ رثوووضوبَلاتي رذرخا ا و رلا

 كيتا دنع مالا نم قد اموال اوئشلانمّىرذام ةواردلاَو تدك وك تزد لع نحو
 انا

 ا يع سب كر ياي 5 1 رو ني دمج لاك ةطّخلا هيىنايعللا صخو

 هوه وو و) هموم و دعو كذا ع

 حردلاح ولهما هضتبتو :وارذ ىلا هية سيرابشداعو

 : او مارك الا قتش ةماعطلااهبىرذي لا ةبشللا نفراشاو مت ادمِمسَح ىَردلاوذارذملاو
2 

 أ
١ 

 3 هسضقتتاك ملضقتلا لشن: رام اى هردإاَو ِنْكَذلا هس تكَطاذا ندع بارتُثوَرَذ 2
 اند

| 
 «تيلرك باتا كاندع رااَوْرد قع 9 نش كشر نطلع « ةبؤرلاف

 علان 00 الا مانع راق اكترس

 ١ ةدرابل 0

 ليات ا يع سوسو يرق رسل

 || اقحفزك قاض كيرتطمل لاق و هلظفك انالف ىَرَد ف نالفلاقي و .اهاؤأمف
0| 

 : |تسح 3 سقط 1000 تك امهالك ردنا ودبل نمدريغو طئاشاب ىو

 ا
 ا

١ | 

 ًِةَد ظس ع وفد مرددو بوس

 2 اهكرش وع ورد: نالفاردو هاضعلابنرئَتسلاو ضعيباوضعب سس ودول

 هسرسكتاووك نار »* امد نار را قالا حالا لا ىظأا هءمهضعب
 95 ع ودم

 : كقن ْ نوالاف ساونا ى اانا زقوتس
 .منعمرع [باناتنف طمتخ ا هياندحاردانم مرقم ذا 3 وود دو 3 باقم 2 د هوو

 ْ 000 ينس ىل رولا نبالغ نسما قالب كبارا
 مدقتدقو ىلعألادلاو . بلعت ن نعدبسملا نما ركب ولاقب ةقانلاٌةيرذلاو دمه نيه جولا

 همهم ه

 || هيترتتسااملك خايب :ردلا هفضالا اهئفدؤ ترم دار مواهب تلاظسا قىأر َمشلاهت رددساو
 ةرسو ماو

 ٍ هيلاأعتلا ىأنالفب تي او منوه اسوم ىو ونال اخ انأ اق

 0 دنا امىرذلاو, ثيم لدعم توتا ىّرملا ترمس او 57 ىثرصو
 مجم و 0 ه

 ود هبحزتاونثلا كب رس'ارذالاو هسصىأ ىردو“ اذا هب رذتعمدلانيعلا ترذأ دقو عمدلا

 طع
 ةنيرص :



 4 (ايذ) ءايلاو واولافرخ * لاذلا ل دو

 قذلاو لاق دم ىلعمثمت لولاك .عاركنع رولا ةسسقب ناين 1 هضر ديد نو ايلا

 هذه درية نم ءأيسش رف تعمم دل ءافذامأ اىرش :رالالاق نام ذااوناب ىلا ولأ ءاكح

 ناس د لوقي هريسغولاةرسكلاينابسذلوقي أ ناكى لكلا ننالاق ناي ذاهب ىلا بقلا
 سس هسا هس 5 مس م 7-0 -و .؟ 0 8ك

 لاقي و دال يقيد داش كاي يغب با اوجد سبقنا هلديق قاوهو

 #ءمي هع < ةس © ”دياا مسد 59: ب

 د طوتفإدا >- دج دءاحذ احد هنعصام ىرذأالو لاقت دو همست ردو قورِدَلا بَ
# 

 ٍكّدهلا نشا رخوبأ لاق اهقاسواهدر 5 او داهاح دي لبالا حدو

 0-91 0000 .ِ اي ل

 ليلوةبم ةيقح 0 جدن ماوفألا سرعم عنو

 امم "اعنا تاه .رلاأتف مسهل -دنرز مسمن ًدابأ ل يقو م-لحاوي جدار

 هذرظاوب دهاج 4 و 5 دج فنيل بس لق مرا اهد :رطتواهةوسأ

 ىردَم ىرْذال سلو بيذهتلا فو رثاهت ممول داو مهتباصأ اذابة مهاسْدتع رلا محو

 هورذتهريغوبارتلا خي راند 4( ارذإ) .عاركن عمده همكم اوحداهوجت وما سدو هب
 7 ناوي

 مرض ومد م 2

 ى ب 2 2 1 هتءلقهيرذأى عمو اهرب سابع ناو د ءسمأ ف قو قفا ةارذدقو سارا

 9 ع هم مع همم هع 90

 ترده هيرقا وةنراث اذهب ةلد ل دقو هديهداو ةبفيس ول 1 رد

 قع ةرددحاتم :ريئ الق 4 :ريطئ أدب دذ وموت املا ردي تايفلسز د

 ؛ 00
 رينعلا قار ف دغاوَسلاَقلُع * قارة ضيبلا كيبَحو رده

 بابلا كلذ عفو نفس امن ود :نماح رقذكباىفئلَحهللاناثيد لا قو سلا انغريشتلاو

 هورذت ركوب 1 25 اهياموايألاتركتاءدفد ضرآلاو ءامسلاَنيب مسرد

 هد رلاففورد موت رف تماذامدال :النافالبرتأ كيدخلافو هنراطألذا هرم و

 7 رافت ةناور ادرس اريشقلا عشب لاَ ااا بتيتاهركا ىلءثيدابح

 اذا شل نمتيشلا تمل _متافارملا# 3 ضد ع هرذأ يما اوأركسأو تنل

 عب رلافصي رج بالاقوف ٌقارعءاطقلا رم كير م .نيقلاؤ فا لاقو نقل

 مرسلا سف ياها * هيْسَقَسعاذأ دلما
 نا ارقلاو لاهل جام كاسي م اق تيان يش :رراللذملاولاقح ريو طة ثول نعملا

 اوين رول و. حابرلا فعباو ردتايرادلاوزب زعلا ل يزنتلا فو: اذه ىلع ب رعل مالك

 101007010110011 1 م تاع دمع دسم تعد م سدتعل ا

 سلو بيذهتلاىفو هلوق

 ديزو ألاف هترابعل وألا

 امس ذاناعذت 2 رلا اًمم>د

 ال سدلو حمي رانتياصأاذا

 ها جلا



 (ىذ) !اءايلاو واولاف زن, ع لاذلاو لادلال ضف ا

 ا اعد اهيئدادالاو 2 وللا ىوادأ توكل ود عجب اولاد ىرب بالاك
 ١ 095 ١ 2 ب ا 7 هد © تورو

 ٍلدَقلا توصكى اهلا, ت وصقل لويس نَوَس ىو مث ناهالا ثيدح

 افاد ور عرس عماد ةششح سمانا هىطب الدنس ىو مضالا هوو
0 2-0 

 ماو م دس

 باكل كرتومالا سر ادع راو باصتنلااضب اىدلاو كغ ن نمانهد متو تعمم

 | ضرالاف# تلا نوكيالو لامه عامت نا هن مط قراذاذامامسلار 1 اطل مودلاقياكنضرالا |

 ا ا نا ع ديرتي نمي داما فيو دتالالو

 9 هء < موع 6< 9م ا

 تعد 7 يراك ينور هعجار ضرالا ىفْتَمواذا تح

 ا نالوكيلنر نسا 7 يا هنمو نعج اننا محلوتي انسب ىرهوم لال اق

 فق 2098

 ا لا ةياوداهنأ 5ك تدفقات“ لاتخاذ ىلا اوال . ودملاةريسوبأ ضدرالا

 امد الكلات جنب !ءاكحرلا ةيالاو وئام ةلكؤ يل ىلاذلكلاةرذاولا ضرالا
 ا و . 1 7 هدو

 ا
 1 ظ ا 1 درع عز دبات 3 اهنيرشالثتاايسر قدزرفللدثنأو

 ههنا 10000 عمر كييعوة وقت سرك أ ان وا تالانه هل ائاؤمد سا لاق

 37 هم م دون <ةم مد

 اهرب نزيد( 9 ّق يو ةايتز

 ١ | نيالا اهقرترللة ثار هوساوقات انثدو اوفو و ةواهآ ذيل الاى ًاواديدشارسراسلاكو

 1 .يرينعلال ا رمل نيبتيطورعوبأدشنأو ىر

 ٠ ةرفلاعلا نأ - 0 5 عارف فانةراذهش * 0

 م م2 0

 نع ةريخالايذد أود 0010 ودوغلاىاذو .بلعث نع ةلوزهملاةاسلاةوأدلاَو ا

 غمس نيللى لبدو ودة ناجى مو بوقت لاف ىل ارعالانبا

4 0 

 ىديو * . عروس قاف رلافاث 2 اثم «لاثلاف ىأ دم سرفو لت الاودعنمبرضوهو
 112 مومو ء 2 1

 زاعنم هب درط ا دهتي أذ دو ديدشامسسلاىَأَد[ليقو * اروي مذيل عتدبمت 2

 5 1 ١ 7 رحب سو لاقو هالدا اًرططىأد مراجنو زومهمنو متم كأذم

 ممم توماص س هد م

 ف 8 : اءاجاهشيي 1100 د 50 1 ا هود

 همم دوس ةممصر

 ا اهيلعاضق و هديسئا لاق د ( ننال اهدرطاذاا ا 2 وا ذاه ذباح ادق و

 نبا لاق تارعالا نبا ن ءرشسكلا نمرك هيف مضلاوليب قنا ذوناسو امنالا موكل ءايلاب
 .-و

 نمفنبا كوع يوك افا اادهو لاق هتئيشسب د مهلوق منان ةقاقتسسم نأ سأ اوديزد

 ءانلا



 ا (اود)  ءايلاو واولا فرخ « لادا لصف

 ٌبيصٍم اعط ْن ممل سلو * ىودلا رمت
 ٠ 7 هءم مو و 9 ا و ء

 ب وده لعابعق ني 2 اودروا اك معاالخ ب
: 0 8 

 لعفت كهئيلبم 2 قالو سرك اون الهناب هفصو ءام ن مولد هيلعنل نم ”قسيهنأءانعملاق

 الام ايا 00 ءاودلاٌكسأ :ًارهمكالهأو * رابثالانياءاورو نارا

 رجلا نع ةريسحال اول اوم اودلاوءاودلا ديس نبا لاق نيل ءاوَدلاَو ةلرتلاو ,متأفءاوذلا

 5# موسم <

 جاحملالوقو ابارعضهتب راض لم اودي واذ 1

 اس1 والا يبت 05 اكلمك وون محانب تاغ

 هيلع 3و وع و ودبي د دما ف و لكون ا ىسةيودال انماه دو ةوناهذآلاَفوعدار اغا

 . ماما ومو
 نو
 ىودماور نمو“ اودلا نم لوف :وذاكووذكؤريو هر راك نماشعبمسشنعب بكرأ كلا قح

 لانو ١ رتاج ناك ةدتاقرل او ةاؤادمهت :وادلاةيءاف كاوهد ودع ءاودلاو هنمّلهُف عوف

 فئالا دم ىغنوالان ال ى رسال قامهأدنتجاب غديالونب و واؤلار روف ىو ادينالف ىوودأ

 لا ودودمماوَدلا ىزهوملا لش لعوف ةسدتلذو اولاد اومنديتأاوهركفءاوأتف ىتلا

 ةغللاهذهىلءدّشن تنيلااذه وهِيِفْدْعَ ءارسكلاا ودلاو ةيودآلا

 ةهاوتستل اهلا يشد :« .ءزاودانهوروت نولوشا

 وهامناءاودلا لاقي و امن رش تنك ناي شام جلع لا ةواور رزعتلا ودا نااولاه ىأ

 ةاودلا عجبوةي و اوك اول عجول اهدنا عمير ماسلا اونا 'درماراسب اال

 م ان يس ود

 2 اه

 دوم 00 رجاومبلا ناسا تبول وبلا قبل

 #«ه سا لصال

 اهجانلع هلو نهم ذاةاوا دمولادل اركي ءاوداهتن ءرفثالفىوادلاقيو هلهريهذيو هل

 رعاشلال اه همفأأ]
 وو 5 ندم < مس جاسم 6 < +

 ادودسواس دنس اهلعن 11 # هيتس ايو و دو

 9 .٠ تممول9و

 ميدل ءوديتو.ل اىوذدقو ب ندهتلا ىرددقو دروس منخول كولد

 اودميادها تدتاذا كاذود ةيود دي لعمل ىودلاقيو لكلا ئودكلذكو اهم خرا وذو

 ادد طساوذلاو لف لعوف نيب رم عدنا وعئاو داى وودو دود ههتوادام



 ملا كيفل تددعأ هلوق
 انيديأب ئذلالصالا اذكه

 هنا هرزحو

 (اوشإا 101 ءايلاو والا فرغ م لادلال سف م.

 بويرم نكسلا ةءاود قب 3 لال قالو قسأب رسدأ

 # نع 05 74
 1 3 :زاخلا# نوفي ودنا اونبالات يلا لور 0 اودزإ_ءحامنا ويلا نعي

 طك نمار لوف تحك :ربنبالاق ىصلاو فصار 3 اهاتزتابلالةينقلاو 0 هو

 39 ءوم

 ع سد لناكنإ حو 5 اناس نانإَ دبل 5-8

 ءاذا يذلا دوو كون حبا عنا

 لا 1211110 :وةاوك لاش اكرمدعلا ىلا
 ,ء 59 <-هوو ع

 م 3 3 3 ان نوال ري ب تاس

 ىرجلابناكلا ملل طئرابدلا تر
 رعوخدصا  لصص

 : كلور ل قرارا ةياوذلاوةياددلاو

 ْ تراصديودتىرئأو نا ىوددنو ل رلاهترضاذاةلع طلي
 ليا م

 ارو ةياوذلا هتيطغأ دو كامتفاوهوتب اودلا تاع 00 :دداوةرسشقىأةياودديلع

 000 ا قّقَلا مكاني لاك امنع انا

 0 قود ماه "ادشمكا م هتك دقالاطشغدنمادب

 لد هيل رع مالغلا مآ ى امم( تءاف.ة را اهنا ىلعتبطخ بار ال نمةيطاخ نأ كلذو
 هس ع سو
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 هوسونبالاةرداقك كاد تدارأ تنبأ دو قلممماعللات اقف كود 5 لاقفم دلاتدلا
 م يي 4

 ا

 اه ةناؤالاوذكيفا تددعأ »+ لاك 31 راك نال تاو ةياوذوذوادباو 2
1 

 :.ةرب تتفهم اذاوادووَدممامىمصالا هس رلانتاممدب اوال 0

 لالالالا ديد كنون, ىذا لاقي و ريق هتاعاذا يللا ىود

١ 

 مندل دو عب ىلا دع لكس سس نباعا# 0 ]

 كما قل تس يارعالاّنئادشنأو اة عا

 س هلو ىو - 57 مديرو توم

 طقشلاذا ودم ريثكو دمووا ذماعطو ةلاهالا ةيثك : قدمو هناودهقرسو لعشم

 ر «. ةراصباونينكسا ىسفاستم 5 اًرداسودملا يمال بكرأالو

 تنوي هموم وكول اكهءاروام فرعالك ءذلا رهآلا عين زو لاق

 لول رلاادئاسكتاا تاء طلا ني :وادو زونهفاذه لع :ووفءاذلا نمذوك»

 : تح تيارا انامل 2 !ىودّليلعلا تب وادا و "1 هلوستقداحب ذانادز خلد

 ىدعلاور ع ةيلعتل ىمضالادشنأو هقذاونىتلا



 م.ه (اودإل ' ءايلاوواؤلا فرن « لادلال سف

 َّش لع ضعى دودو كودزتسكلابةودل لبسلا وضرآاروصةمىوذلاهديسا ا 1

 مس هم <

 ردصلا قنطابعادىودلا ثيل ثنا وير هلك كلذ فد درذأ ىود لاه ن موب اوتو قولا
 هه م 5ع ه2 9دع

 رعاشلا لوقو #2 ىودمل كَردصْنأ ى دب كِنبعَو 5 ناو ردصلا كونو

 هلم ام مس 3

 لَنا فسلا ف سوح * لسركا ركاب اردوق أدق

 لاك يلا بكي رومقمّلا كودو بيلا ساعتلاة دشن مَن رملا هبعامنا

 كوالتي و ' يصل وسمو ليو *«. نيم يو 5

 الكر قيام ركن دك رورة اوقو يس

 مقا بيعىأىأِذمل |نمىوذأءادىأو ثيدحلا وو سرك سركلااذهن الاقبأك ه انتم |

 نأالا ىورباذكه نكلوزمولا هعضوموزمسملاب للا نمودأباوصلادىرب بالا هدنمأ
 معوض -

 ءادال حرض انبءالعأا ثيدح نمو نطاب ضربت لهاذاودوهف ىود ودي دبا نم هي |
 ءادرهللانإثيدحلا فو يتلا ل عطل ىنلاةسلملا وليا اره ةتبخالو

 ورم 9<

 مالم مل ابد ةيطينج بيعلا قول هسا( مالا ىفءادلا ظفل ل معتسا ونيس

 لاك رالا نأ ىلا الدلال نموىلاعملاىلا ماسلا مادا مسلس ءاَسْبلا كَل 10

 لنا 0 ذل فالوب ىلع ضارمألا ضمينمواهيذ ناك اواي تشبو

6 

 دزرسمو فوات سم ىلا ىلع شيدح فو ليام ليلا مبررا امال

 0 م-االثالا ىودامو ىوذي رسكلابىودنمو ديلا بو :موهو ءادهْيفاكأ يود

 لاك ءاوذأتاذئأ ة بود صر هلثمو روصقمن الف ىلع ود نالفرد بم ىبممالا رص أ

0 
 ةنودما ساو 0و ان ءافعأواولارسكو ةل رولا ضد ض ىأ ودوىود لخبرو

3 

 24 ود لبر و .لصالاقردسسملا عنو ور 7 ذملا همك :وتسا فلا ىود لد رتلقا ذاق

 تاذوأ فني ضرأو 5 ل .. ىو داايدوق دقو 5 ءارفلادشنأو قح أى أخ فلاب
 »و 2 ع 0

 ئودللو روصق معايا تتك(ق مجالا ىودل وهذ سباق هبتداومر خشي ود ضراوا اقدل

3 

 هكاعئ أ هاؤادو هضم ىأهريغءاودأو نغصىأ اضِيأ هر ددص ىودو حيلة لكم مزال

 3 وعام اودلات تكبيبلان ا هيرطاغب أ تلات ىزرادبو يلعب ىأىواديوىوذيو حلاق
 ها 2 5و 102

 لدن نة مال كالشنأو نمت ىحةيراذا تلو عامو ذم وراطت نمسا

 ( رشعن مان“ برعلاناسل ع 59(

0 

 جلا اناث الاىودامو هلوق

 ىذلالصإلا فطبضاذكه

 ديدشت ولادلا مضي اًميدباب

 ها هررحوةروسكملاواولا



 (اود) ءابلاو واولا فرخ * لادلا ضف 0

 ريثكلد د نأو فيقتلاهيوادوةبواد لاقي تيذهعلا
 و دةرزسصؤس) سءو مو

اعتلبسو لولا
00 3 '.ةن

0 50 

 كاوا 50 و و ير 01-0 دو اهيلاثتسفا هاشم 0 ةرافما الد ودل كلذكو

 - 3 همر اهس

 ْ 0 ع هلا 5 ا ودو م

 هيا يدحارراو ديت لونددتب نتعب قرد توم

 ب ام دوم 2

 واجر تن زكي ةفيتعمب واول تاع اذاولاف + قود اوهلةبود 4
 ا

 | 5 هءوع 7هوع 0
 1 ْ «دلاقي هنالةدث ازاهنأ نيد وهلا عال هذهت ةيقسو ترج ورحأمهلوقدح لولا لا

 | لانه راب اللا م ًةدئا با هينَح وعتاب ضالة
 ْ لاثاب الب دمماوقنلباه غوه ىذلا ىوذلا تبعي 0ايام لوقدا سَ لعذاديو

 قانا ةباونلا يعشن لوقت ن نبا َتوصو» سبل اتا ودل لمس شب قرع ءدشقالا
6 

 طار واهاوقداوداف جوارب هش يا تك خاسمشلا تداشنا باو 2

 | نيالا ٌبردعلا ضزأ نم ضرأوهو عضومودلاو ادوماقا خود ضي لاجربامئادبأ

 ا |حانق 2 ااك ابل لرالا وولاة اداوااجررءنيغلات ةئاثمل هيو ايل ريكز

 أ كيو يودانهبامل يكل نكن نكدح اع وداهبام مهاوقو هنلع شا ةيالواهلبقأم

 | ٠ تلق ةدْوداهلصأو ةرقرقلا ةلزنع لعق واتت اوسر الاوت اةادودلاو جطتودرألاةادؤبااو

 ا أ اهلبقامحاتشاواهكرل افلأءاسلا تدَقْماَ ةيدودريدقتلا ف تراصفاتهتةباراجتالءاب اولا

 11 ياما ارب ةملكا مجالا 0 دالة وكيتازوخالولا 0
 م

 قيضأ تاب ىلالدعت نالت روك موش لعبنا ياذو الود تقوس ملقأ

 : ًللقو رووا كن لكلا ورك ما قاضي ونود بكوب وهو اسباب

 سوم ,]

 ١ "فيرااغت اراذالا ىو اروُطررأَ * بعلم قىداود عب رح تيمكلا

 ْ لاقو تلا كال داولاقناهف مال لعأو هالة روزمض ل سصالا لع يدار عرخأ هن

 ' مودم سم يس هس مود مور هاه_ هد

 21 ايعلموعالش ةادودنءأو ب ابسنأ ناطق ندرك ذر 3 فالكلالاّقلا
 ع خذ م -

 ةيوسنمتيودلاوا يدان ناهز ودل رسفيودن اتق ئاكو نوح تيان ىو

 اهنلا



 م (اود) .'. ءايلاوواولا فرح .ةي .لادلا لصف
 همس و

 ىوعدهده هريغل اهو هريغ هيلع سم هريغليلقباقلا اذهوفباطوةءاغىفءابلا . نعءهبالقناهريطتوأ

 ا ب وارنزوتةيو ادراصف لالا نمىبنوكي نانو <هنأ كلذواهيلع ةلالدالا علئاك رم

 يد 8 قف يو ا ةيضاكرلاو يان ةيحانلاةفاضالا ف لونك اللا قدِحوِبسَلاءابةماكلا 0

 مولاه ضب 05 اهقنعتانعألا نميز عساك ةملعلاو

 ا و هيي م و ىذاقلا يد

 رانسكمال ءانمال ىهلاواولا بق وأدت اصفن لال نهب هاتف 5 ”«ناذ :لاك

 ٍةفاضالابف فخ هنأالا ةيناطاكماللاةفوذحناديو وادلادارأت لقَتشناو ا هرط اهءوقوو |هلبقام

 اًضيأ ىعونأهدشنأ هلوقىفرش الا شيلا

 ذلاىلاعلا اوان 5 رطقلا فك اوكنمعي ا /( هال ثلانأ |

 امنا يل و يارجال ردت الا ةيودمهلوقفلاقو ٠

 ا
 ةيؤرلاق هباهذوهو ضرالا فىودْدقلاَع 0 مهبهذتىأ|يفراصْن عودت ْ

 ًالئاثمانرس ىداضي وقو #* تصنع

 ايفراسيٌمي واخ سره شلال عر يسم ضرأوذلا ل بيقو هن هل ايلا وسبا زبك

 هللااهفرنش ةكمولا تدع اذأةرشابنم ةرصبلا قيرط لع ىو لال ضا !!هيف فانك وموت

 0 اول ركل هني يصعد
 7 ثم رن 2

 مسيو جماجحلا صوت شاو مراسل اإل ١

 شلتعلاغولمل حاملالب 1 نمةريثك تا يفَبلعوم ريل لاقت ءامق تان ةصيضاودروو والا

 حاخلاةيطخهثمو 5 صولا هئار هو ودل 9 رمش شنو الكل اوان

 م 9 هم

 'ء ئوادلان محار ارح عورأ 5 ىلهعنلبااهُفلدَ

 نأل قعو تاولقلا نهب رطل الوهفردوراغسأ باسات دار :ادعجبت العلا عي

 ءايشلمءاركج ى هو ةيدابلاب عضومودلاو 8 ثةلع ميكي اف تالا اس الا ْ

 ةمرلاوذ لاف مهقئبلدلب ىلا ليقو

 )0 دعا نامصلافودلا ةحارب / ةحبزان هو ريمان كح (

 ملا فك اوكنيعب”ىب هلوق
 هطيضص روحةدامىفمدق:

 فك اووفاكلا 2 ىب

 هارطنافانهام باودلاو عف رلان

 الئاثمانرشىدادد وهوهلوق

 قىذلاو لالا اذنك |

 ازشىداصيوهو# بيذهتلا

 لص نافدر رحو «+الئاست

 مية سناسللاو برذهتلا

 يعم ها للا اذهىف

 عرسأىأ ود ود هلوق

 هاما فتوقانهلاق عرسأ

 نيعلا فب دةعلافهلوق )6

 َّت يي

 هنطأؤة برضو ةرصبلا نين
 هافاقاار. كو نيعلا خف

 معصم هيك



 قاذكم ءاهد_هدلا هل |وق

 ها هررحولصالا

 ىقةهلا ءالطلا وه جلا

 ها ررجو بددهلا

 اديك وهاب ارقاىف هلوق

 هلعلو بيذهتلاو لبصالاب

 تدبيلا ررحو اهفارطأ ىف

 . ينعم ما

 ازدإ .ةباياااللاوواولا فول ان. ةلابلالسفا 4 مر
 34-3 : 3 ا -ء م

 ا ةفلكلاهذهؤ هب هوفدةيهأدىه اولافو تهدم لوق لوقت ”انهد :ًلاعمْدقفنمأ يو وندر 3

 ترا

 ' الامال( نا سادناو رذلادثاَدكن ماذا لد أوش دداخدو هاو
 نيبفدو ب 2 5 2 7

>8 0 

 سامه أ / دل(: . مثالا نمد دءايكد 0 + كازا نق رمل

 و
 92ه و هت ةابوج اد

 .؟ووش قاضيأءاوهدوءايهدةيهادشدد و 3 و ع نفسانلاٌب صم هرهدلا ى أ ود و

 و مس 4” ةذع

 ايجات 5 هل ردح نك 5 كار ءالاّناَدَ ل أ اكو

 لجزلاىعدو ركبلانماقؤدارأر وماتوا ع قلتو م داانذاَرأ
 و رو جناع موزع 25 ىبسإ ” د هايم م سد . ياآو ع

 نيالا لسجراثاذلك 1 ا وىهديوقو ةاهلا لفل دعك مذوءاهدزاشد

 0 . 1 نافو 5 يعن لت مدل 35 حاخلا

 00 ٠ .اًناتيملع ضلي وأ 5 اماه د نهى عدلا 3 رعبا

 نب نيتها ذل راقب ىَأَراةدوَح ورك ءاهلاةنك اضوهدلاو اي اَهَحْ مولا ىو رو
 هم مه جاف همز ع

 هاما دءاه مادو ناوايدامهوواولا نمالءايل |نمةيلةنمهيفةزمها اودودممءاهّدلاو ى هذاا

 لع اس ام ساق اء

 نمت الات دل ناءانعملاق دالك 05 تلعت هذاثنأ لوقو هصقتتو

 اةفالغللاقذ. اذكو واذك' كوك نأ كف“ 0-2 هلأسددق ومعذعيل نداكلال اوقكاذكو

 هيض فراخ تاز الاذم نكمل ناكأ مالا نداكل اهل لاةفال هللا ةف ْ

 ١ هنيه دو تف 2 - مى و

 ا كيحعبلاع الخد بار لاو مخ كأ ى هدب رع لاش و

 | وود بودو روم هس ذا و

 ا رولا هلو نمامو كار 3 ريبك قلع ىهدترغلاز

 |دوخ هو مث هازل رو

 |نطب هدو: "كيد هلودلامنينآ استلا طهر مهو تملا را
5 

 و 3 2و م ءو ًًّ ءاوم م 0

 اماكشلا ىأ ىرذأاملاقي وا هدعدتو ىدهدتةف«:ةدهذو رات دهَدْلاَع' (ىسدإل

 سوك هأ ع نع هوس
 6 ناب و ةعصاولا» ٌةالَملا ل وو لاق نوفق آى 1

 8-0 قدلاىلاةبوسنللاةيو ْوَدِلاَو ضرالا نم

 1 ._ مود ا سمع

 ا عساوى سارا شان طا 0 ارض عرتللا فكك وز

 هيبتا اذاد :دادوةيودلِب وو علا ةققسنعوفا رعت ققكُ انوي وعبرلا

1 

5 

3 
01 <2 

 ا 7
1 

11 

 حامتلال اهو هللا ودضفلفأز املا
1 

 سه 2« قود

 وذي رقأاف حب را ود انهلوولهي ود

 ةنكانلا واوان مةبلقشس يق فلالاةزافلا ودليلا هي وداود! لبتقو هدام نبا لاق ١



 مءو 2 (اهد) : .. ءايلاو واولافرح «ب لادلالصف
 2ك

 اذه عود ودمترسكلا تناك الف فلا : قش نمفاشقااةرسك تلازناوقم اق

 مثاواواهايقداضا !مامضنال اودتل ف تلقا كلا و تيدقزؤاابلا مدام اولجرلا و ضَقا اولا

 مواهلا #ايندففءاملااوكئاك ءاييااىلا اهو درب واهلا واولا اوكرتف !ة.مْدعداضلا اونكما

 ندياولا كرتو داضلا ناكسابهب وبيسداكجمد سب الاف اويضرمهمالكن من موواولا ىلااهؤدزب ْ

 ناكو هاند_ثن[ىذلا توبلااذهىفالا ين .ةذلان دل ءأال ادلاقالؤ هلاك رتصرمو ناوضرلا

 1 ملا

 نسانملا» نمنالاوبيذهتلا :أرملا كل ذكواهجاادنِدموُةندمق "و نيدلوملا نمدريغؤأ
8 

 «لعو تيب مفيدا دل لاق و هتيم ىلددت ةواععضح ليلا اعتلال

 امندناك 8 ءايندأ عبجلا و اًمْعْضَح 71 لاء اذاىذلا فيعضلا طقاسلا لاح رلانمىدلاو

 لبا بارو قاممللا نعكلذ لكةريسكللا تر قاواولان ءةيلقئسميفابلاةيوَطسفلو

 ةمرلاود لاق تفعَسْوتلكْلاسرلا
 سل” سووصو عم اس هم

 عضد تاكا 23 ىآوج تيارت ميدعانت ١

 «”دوع اد سس 1 هه
 لدن ةمالسلاق كِل ٌصرااياو اضيأ هنعاشيسخ ا أب ناطنالفىندوا

 قانحإ فلو غافرلا ىمهم *. هلّْيعتلاندلا تاندد أ نم
 لاق ةيدابلابعضؤماندلاو ىره وحلا

 هرمرم د8 » وه

 لالخ ابتدي سزاود 03 ٌتاض 2 ر وعف ايا 0

 دةولقعلاع ءاهذلاووهدلا اد لاينادالاعب لم“ ارا بنايات نايداوناينذآلاو

 00 كس ساسو- - معو 7 - 2 - ا 8 7 م

 موق نم ى 3و يفوءاه 0 ةاهد موق نيمنادو يعدو ةءاغدوءاهدؤهدنو ى مدين الف ىهد ا

 يأ

 لاماد لان 3 هدول هدوم اهناو بيتا نيهد موق نم هدووهف ىه 0 دىغدو او ونايهدأ

 ا 0-20 نما دبلاق نوعيه ونمت هداف نموتاسهث موق نم

-- 4 

 لاش ءاهدلا فناتغا ىضدااو خي سؤسفلا اًهادُمدَ طافت ءاهدلا ىلا هسا اوهد

 د يد تورت 2 ا 001 0 دو و هدم ةذومع

 ىلاهييستءاهد راشدءاهد دو ءاهدلال متبل هز وشد وهنضدو ىشدم :ووهدفو وق هتيهد دوةيوهد

 هيوم برالاءاه لاو مدلاهديسنا ةهادمدخ و واهذأو ءاهدلا

 2 نو - 0 57

 اس فس جاوب هولا ةيمانلن»



 (اند) أ ءايلاو' واولا فرح »* لادلال دف ظ 0

 1 لاه 1 0 انا هريسوعيتم زم هريسغل سدسقلا ذل
 كل سامع © ومس مع

 ىذلان ولدت اهلوقفىرفزالا 1 هن 12 دوان قبل وه وزمهرخ لعق ترك وقى رنبو

 دودهع سي م26 د

ٍ 0 00 00 10 

8 
 ١ اوسفعج لالا و تو؟ نهي توبخ 5 و يؤرخ قةسسللاع ا ا

 عا” هو مه

 0 | عيزانة بوت لوقا يقل برف ىو برقا ى زوم لوح ذل نادبتسنأ وق

 ا 059 .»-ِ مرا

 ا | ةغللالهأرودنموب لاك هئمأتا ذاوه و زبك توحد ةءاندوند4تيفةغللاق نس ةسالاامأف

 1 فد لجررداونلا قديزو لاك ثنا نول باي ةئؤز ميانغاو ةسلا باب قوة توزممال

 | قيوتدفو يل وقر كتل حرتلاو نبل ثلا وفوائد ددقو اند موقنم
 3 و اهم س9

 | ادن عتنأو هيفدخ نامل رسم .دنعتانطال كذا كلا فيعضا اوهواون دودي وندؤ

 َقدلالوانأالو 2 رعوا وب قاحاملبس والك
 0 ه و وأ ب اون 2

 / ًأدانأ- ١ وك ري دشن أول شن نأ لش نع رسل للا مهلاو ألا و
 . وج هوس و د هت دس سرعت

 1 ريت انأ نم دأ اس تقال دو هنأ اوْعصأءاروعاو ههسننا* ةئقاقلا ل مقق ده
 5 | تاو 1 - 0 هاريس .

 ا قيودا سخان [بطاذال جرا لاقب و يادوب ىلدَد ارامل دناك امو ٌرَهع
 قاس سم“ د

 3 0 000 اند ةمالا 0 ند ا

 ا ةرع رار طرخ انس تب ناذما اوهت 01 لا لاق ري 5
 | ءءء بوم قه اكل ندوه دهم هس تعم هان <

 آ 55 / امه تبر ةنئدشلان عب تان ادو تعج امن تنل ادو هت راف هالات دل اذو

 م راو لاك ربا قويدرللا قادشاذكو هيلع ضرع اوأريغتلاف

 ةدماو ب رعد هجوم ساقوم , هد )سدس 5

 1 1 5 مااا تستبلا وكت دق دع فدوه دل

 دة م

 [اعط :وفلل امكح قةءونل اةرسكلا تناك فرفكللوهاسنا ثوتلا ناكسا ناك بم هنأأل اواولا دوعت

 ةواَقّشلاَو وهلا فمال نه ىلاّراولااوكرتفَقَدَسَكَو مف اولاقف نون وتلا سافاذاسهىلعو

 أ تود مواولا نموشوةدم-سن الاف لدنقدارأ اغا 0 ارأكام هلوقو

 الا نأ ةزيسكلات ا اع ناكفووللا كلا اهل. قامرا كال ند مها تماقؤاولانكلو

 اس ا بيج »ل خخ سن مش



 14 (اند)' ٠ ءايلاو :واؤلاف رح « لادلالذذ

 9 ودروس وماعاو ةمدموؤوس وم ع

 عزب سبا لسمو 27 امك مون يدلاراذح تحب

 قدح زكراص يت مالكلا كد قنأفذح نأ لع دابا هدأ لغع كارل

 +99 ع ”تث 09 ع و 2ع 8و

 اوسنأم من الولف دمع ىورمأت هاري لهما دوق ندد بسلامة فابن الا

 < ءوو موو

 تندآوبو هزغلا ىديثلا تبدو ديعأ باصتت ل وتس ااملاهتدارإ ومالك نم فد

 اهسا تناك اذا خم تالكانا هيفواولا تعا ةرخ "الا ٌضيِقتايثالاو اهجاَداذادقاتلاتندأو ا

 -اقاكتمل لدفىفا يلع هواتف لد ىفءابلا ناكسواولا تلد “ ءاراعو اوتادنأ ًاواولاتاوذنم | ظ

 الواد هلام فاز ءالانبا حو انا انهن دزو لاق هن ؛ وريسلوقاذههد سس نب الاف ريمغتلا ف

 ىربكلا لشماند عبجلاو قعتابنال قريشا أل الاوراف لعبا ملا يشن نوتفمر رخآ ْ

 لاك نيك انملاعانمالواولا تف لصالاو ىرهوملا لاك نعل وىرفصلاو ريكلاو ٠

 امهونيثك ا تا اواهرضلاغاأو اولا تي ةفدباوص ىربنبا ١
 ىو

 اندلاو دل نم لعق ى هوما ةبيرشلائأ ا مد ير ل نيوئئااوفلالا

 لاقيو ضرآلا نك انما هيرشي ءاهسلاو :اهتءةرخ الاد عيلة اهنا راشيل ٍْ

 ْن .كتو هورس اباذككرلقفَم نشل دب ثيدح فو ةفاّسلا ىلع هلام

 ءوو ما هدو هد

 ايدو نوري دودو دودي ىعتباوهاولافو لادلاىاتلا تمتد يذل

 هلم هنا ع

 لاقت زلان اوال نبق اضيف رم اءذغلاقتونفاضلا لاف اكهَنباناك اذارؤضقم ْ

 لاخلا نباو ملا نيا ليقام لما دهتخسأو هيض ياوه تاو صوبأ لاقو لاق اًنيأةسملا نبا

 0 كده ىورو» م

 كلذلص | ناك و ةماع اقبل :ةريلقلا و راع يف تعض رد ةرسدكلا 5 هر و 4 ءانامد درة واول اتلقتااماو

 - عمه 7 3

 مادو قولا تينا“امنأق عدلا ع اودقاماو اهريسغن م ّق الذ أممنرىأايمساك

 قدم ءنباو هركو لاق بيذهلا سوا دوام دو فذ: ءناوه ره دولا لاق العتاد

 لو ءارجإلا سَلادلاترسكاذؤاربالاوجيللادلا تما يندتلقا ذوي دوو

5 2 - 

 نالايدْك عَ اوةييدو فد عنب! كوشك دف ضار از مل ةقر 0
 د 0

 ىندوىداواندلاقن و ركوأ يحن مَسوملاوفارعألا نبا ةفرعملاةءننوكالو ةركن

 حلك مهاشنأن بينو للا قدلا ةعسدعباعيَضاسع ساعاذا ذولا 597 :

 0 هو و * ترو

 زوم عموبسغبي تلا دلاوىرهوجلا نافاس لكو يرق لكل وبدأ

 ىورهلا لاف ىربنبالاقو زومهفتودلا نعم ذلاامأو ؟ : لأى وىقذأهنبقامهلوقو

 ركب وبال اك بيذهتلاهلوق
 ىذلا لصالاو اذكه ملا
 تسل ةرايعلا هذ هوان دأب

 ررحورظناف انيدنأ, نيذللا

 هما



 (اند) ءابلاو واؤلا فرح «* لاذدإالدف نك

 ب4 ٠ ن6 اة

 ةبغ ل وكوب دايو« وىوايندايثدلا ىلا ة+-سنلاو اني رشا ءايدلا "اجلا كلذكو
 مو 2

 |[ | اأو ذل خابت قبو غُشأ ا ىلاةمسنلا كا ذكر ولاف ى توا دايثدلاىلاةبسنلا و

 : | ىلءوهامع' اهلا يلعدينآدو لات هلوقو هل .تسنبا #4 : ياتو: واثهد*[عوب *

 هلثمو [هماقمةنادماقأ او هضاب( نم لاقت ماوه اك فودوملافذَح

 0 14 : رعاشلالوةنم هيودسمد كأم

 0 ةعمو مه مرورو

 ب 3 0-00 3 شق لسينما اك
 ل باو ىع م11

 ىلعدف ا ىلعشت وصتماهل الظ م لعين اذ نحنا لاق و شكك ”لاجنمّلسدارأ ارا

 1 ل 2-5 " هلوقامأو لاك هقةرورضالىذلا لوةااوهاذه لاق ل آلاء يفيثكشم هلوق

 00 دق ْنَمَدَكنأنلزاجواورءشااةرورض كل ذزاجاهئاف تببلا شق بلا مدا 7
 نجي دة

 هنالدماقمةشدلاةماقاو فوصوملا فذح ىلع مالكا ل خؤلو اسمهان اا عشاوملا
 1 هك ممسس ب ىتدعالالوقامأف كلذ“ نعل ىاسعتهللا باكو ةزورضلا نم عون

 أ 1 ووو 2 مهموم ءهدع
 ُ 1 لثتلاو ٌراهيفَيعْديَن ءطلاك طن ىوذ ى ونوهت ا

 ا مهلعتسيأ ادو ىلاعت ةرقلزأت نم مق ناكل فو دولا عضوة ملا مان ا ىلع هتلجولف

 ًااذعقت .ئادو ىعملا ف هلعاقلا ىهيثعالا تن ىف فاكلا| نال فوصوملا فذ > ىلعاهلالط

 لعانفلاو موقي دير تئظو ف خب 10 ام.لوعفمى هام الوقلا

 نأ رئالأ ءامسالا 00 ا لع مهتاضعاك ةصامساالان دوكيال

 | هريدقتو لعق ىزتك ع مست عمستف ها هر نم دعب عسل ةوتوهو ضخ 0

 غب رسوب مدع وكب نكد دبل نأ عدمها ذأ م عقدَخ عمستنأ

 كلذ نق زوجأام عدم ىذلالوعفلا ف ادهن لعافلاب هبيشٌموف ىلعادتبملا اذه :زاحاذاو

 ةفرط لوقىلعفلا عفترا

 ىدلخعَتْنألمَتاَذلاَدَمْمأنأو عت محب رجازلامجأالأ

 نوكيا رتل لو ةىفد وبسْزاَجأ و ولام ا ًادارأهنال سائلا نمريشك 3

 ريغ عمت ف ذحةر رثك مهلج دقواهد عن لعذلا عف عفتر انأتنذ-الف اى رند وق ىلع عفرلا

 هماقمائاكولءاغلا ىر يراك لذ ناكناو هلعاف سيلا هف كال ذاوراَمَكسا نأ ىلع لعافلا

 ١ ١ لد لوقو كلذو



 ةءدو دوم ١
 لاقيدابيماةروفلا ىه عارك لاك هوو اعلا دعنا وصلا لدقو مصل ةيمدلاو تن

 قيعاش ثلالوقو ديما عمو ةيرعاهنأرلانعوكي لا نآزملل

 ا

 ىثعالا لاو ٠

 نب وخالامدو «ىرتضبفادفاسف ىوسريدف# هلوقب يملاهن نهرا غر فمي فذح دقو ْ

 وادلا أوه هنداناب:الاثيدح فو. َبوكواندواَو اداوثلا نمثل اند م مدعلا ||

 ةوانداندردصم لون دردص وان درد سمنيبقرف ةواندوأررهألاًنمْدادتام لاقي و ينرشلاو ْ

 ىلا (اند) . .. ءايلاو اولا فرح هب لاول

 سو)59 مى

 0 الم د# قارا هذا

 مدع مما ىث ع

 تولت ءلاتمخو #4 ةوتئاوثأل وهو ١ اق

 ءالعلاونأدشنأو داك اهلعج ةيشاملا ا رادو

 اهانثأ د كما نادي 5 اقاموهمعربادعلا بلص
2-2-2 

 511 ه5 99 دقو هع
 ةيمدلا عل نا هقيعن 001 رار لماتفول و ىذاكت 9 0 أ

 امدقاسو 00 وثرللا بلت نعامجالك ب رئااانلم مهد اي نع يل ,ءو وس دي دوم د هَ 1 ١ و

 ادحاوامءا الع نام با همن اكمد هيلع كمسي والا م .ول نم سدل هنال كاذب ىه لاقت لحن مسا

 وم س57 هه رسورسو تمص 1

 انهمال نم م مونلا رو هلل 03 تريعتساامدفاس ارامل '

 2 حر سأبلا ىذ تاج باخ نم 5 امدىاسىذ و ًالفردو

 همس م 0 00

 101 د هع

 ةبارقلاةواندلاو نأ ارق ىأةواندا و ةكرطان انلا يع ىبب وتكسلل هيفءاهلاو ع رماد

 هل هدا سم
 المح صيةن وحن ةدعاسلوقو ةءابدوت دردصمو

 ودل * هياعاوءاملاَلمسا ذا
2 20 

 هدم هداه ع

 او ١ اوهسواوندو هللا كا هل دو هناندأو همانددارأ

 وثدا نمل _هفاوثدو ةكربلاب ماظمللاو غذا ىأاو 32 ةمبرقو مكتماندامومكيلبانم اوك

 هدومي مد وودس 9

 ثدللالافو ىريغ تدنداواولدهنمتوندو زب هي ساق تسلاو مك يامال

 وع ءمو

 ةرح الاتزان ثنا الواعي تيد ناو رد ص زوم همر

 ظ ( رشعنمات برعلاتاسأ - م0)

 ىفاذكه سأيلا ىذ هلوق

 قلاق حامصعلاو ل_صالا

 فةءاورلاو "للمكحتلا

 ب رىورب ونونلا,س اناا
 هاميلعت نىأ كب رخضلا



 قتل. .اياودالا فرخ . لادالست 83 ديد سيوودو ج٠
 9 ةاسم ط6 سا - 7

 003 ب 4 1

 تارهثال:هؤاعفو كلذ تلغف َى 0-0 14 رع أموسلا كلذيت يمر هلك مدالع ردح و

65-8 

 | ئذلاماوسسلانمندملا تامىّوحهد_:عناكفىج انك ى هتلعف دم 1 راب ممسادنا هتلقف

 رادع رلادب ركام لع قلت لاق ”ةكتتل رار داو 0 2-3
 وه م

 | الس تقلا اور 2 عق ا 1 تعيرزنا كذ ميد أهيمرت رم

 هاو ما

 ظ ىنلاشيدحفو مدا دج اذنال خرم ىممناسقب ودا رخل برضا بح هيد سحدق ةومدلا

 فتة لارا كواا ذأ رع ن يورا هلا ةعيبف و يلعهق أى 2 2

 رأوا ىَ ىتحواف وعظام نَف ةوالابخم وقل نم واس نأ اهنا نم اوألاق
 مام

 اهني مدهلامدهلاو مدلامدلا لب 55 روت د اطل ميقا وكدا جر

 نبال ملالب اور نف مم مدام مَلا :ممضعتهاورو ”كا لاسر

 ذشنأو وتل اس دا ةنكاظتإ ىأ ةَرصنلا فك مدع ذو كم كى دلوقت بر علا لاف يىنار ءالا
 ذيع ( <

 ممم 2

 قالا ل خزعل ارق لاق روصنمو أ لاق « مكْمَتل اذ حطام ليتل
 ] "1و قطن مامأف لور اق لوقك ةفاضالا ماقمتاموقيف مسالا لع رعت بلا مالا

 نافى علا ”ىوألا نهدْنم انافهاؤق كلذكو 8 وأم بانا ىاىوأل يفي نافلة

 قلع تالذي كاملا لك ًافاذه كا ذكولا هل ىَوألا غشنا نافءانعمحاجزلا لاهو 'هاوأمّدنملا

 تبدوا خل كلو هولا وهارلا لوق مغاسل ذهل

 ا اهتماما ١ ومالا مدلل ؟ازماعأ او دحاو وع ودئد ومد و

 1 م نلاظُنوم مع مداد متنا لآ نية ك ثيد_حقو انا روكص زم

 |ةكووةنكدقماذاوةموقو ةمر رح وامتد ورؤ ب بواطمم بحاصوأ ١

 اوكيلاط توسع د وصشن كتحاث 0 الفا "فرشألانبسعك للة ثيد-ىفو ا . هود 3م

 لو لعمقا لصون قعيرع ءاشن وهاممذلاو ريما نيديلولاثيدحقو 0
 |ءاقنلازالث يدخل ا هنو بصنلا ىلع جامعية لهاا نوفل اك نيعيهذ- .ه

 اها مايل اه ربوةروصلا صوتت عمي كلاوال كريو مل اندغأ

 1 ا 3 :راكعلا 4 نباكمللودأ, مدل اَذَك نا عازكا دشنأونثؤحألاباك فرت

 مدت أل ةنلطشم هزاهل لبنا ازغلا مو ىلإ ارعالالدملا فأن 7 ريقفَقَشلا عادل و

 م ٠

0 



 6 (ىد) . . ءايلاوواولاف رح +« لادلال صف

 كئذلا كلذ لمس ِتْنأ نوكسال لو ةيفهلك [يل هياء لقأ امدهبحاصائأراذا بدلا لا ةفوريسفم

 سدمم» -

 ملا كلاس امودبحباسن 5 امدىأرال بلابئذك تنكو
 هيأ

 1 #2 مل عدو م
 دعا هل ىلا عرس ىاللاعهنأ عرقا اضردغ خول سيفو ننال ةولشلافو

 مد)»

 هنماهءاننم اله اهيفرص دوغيالو ض :رالادن درشتال مدلا نأ نعي ٍمدللضْر الان مَا

 موُتيمديتا اصلا نمةّيمادلاو ةراملا مبادزم الكول ماذا غران

 ف امو

 ريعب ةيمادلإ ىف تبا نديزش دحىفو مدلا عمليا مةعمادلاو ايدل
00 
0 

 ًاطاط لج رلاىذمسا 1 ةعمادوهفا عمرطقناف مدل!اهنم رهو ىحدلملا قسم | ا
92 

 ىذلاىدّسسملاو هن لأم ملامغنأ ك مرطقي ىذا دسم ا ىيدمالا مدلا ترمه سأز
 نيو ةياورفو دي و هسأر نمو اضة قيقا ثيد فو قفراهنيددعر غنم حرس ه-و 16

 وهم 6

 تايقيساوةف ةوصاهنمّسِذَحأ ةقيقعلا ْتَحْداذا لاك 0 مذلا نع لئساداةداتقناكو

 ومو و

 ىلع و دعيه أ رسب م طم طمشلا لدم أر ىلع ليس ىبصلا حويل عض مو ايه دوا ا

 ه وهو داق نعوربسفتءاج وام نموا وأ إذ هلاق ونكسلا ف د وادوبأ هج رخأرثالانا !لاق

 ىلا طا مهرص مناك اذا اطل لاب حدى لا 3 ةيلهالا لعفنبناكوخ وندنم

- 5 

 .تدلاذو ةلظراغةساحخ سحق مدلاو هسة مهم فيكن ىببصلا سأز نع سرايلا

 ىأد و الطر مو عتالم 200000

 ديدنشلا ىثدملا و نال وثلاهتدملا و 5 ةأرملا ضرحت اك ضد برا نال كل ذولا راع

 وهفةرجوداوس ديول فيش لكو مدل نول بشر جلاد يدسشلا ل بنا نمييذهلا فو رشا
 مو كد م م

 ليغطلاف 0 لاقي و ىدموهفةرج ا ديدشو رج الكف ٌكَدِم
 2989 هموسدشهسه 5 لال 5 5-9

 بهدم و ترعش اواهقوفئرح *« اهوتمن اك ةامدماَمِكَو
 يىص # ع 89

 دعس همي ةنريعمإلا ةرجلا ةةيدشب تسلا ة فاك ىلإ اهرب برضت لوقب
 ةمدءعرد مو 2

 تلا ان نواك ةرفصاهوأ عين رعت ىلع أثولعذلا دار الا هقأ م ىلا ةر 157

 اي كودعدي ريل ماهسلا نمىئدملاو داوسسهبف ناك امناولالان 267 رّمصألا ١

 هيك هاك و ع وا كن

 2 2ك



 (فد) ءاملاو واولا فرح « لادلا لصف عقم

 ع

 مسب 3و ىك

 موقلافوددن_-نبالاق ىديا لص أدي لو لاق ٍمكفامهوذ كل نقلا الا اوءاملا ىتدتو

 افوذحمن مسا نأ نغةكر لدتا ممل تكرس هند حام هيلاقرو فذ هتالا قدرا

 انو يظلم امد 0 لاب لك ىلع دل أ مدل هي وبسلاف ىرهوملا

 ارك ةوق 5906 كلذ ىلذ عمل اًصعوا فقل ثم ناك ولو لاق ىدومالدوولدو ىو

 ا | عواصم خل هَدلاعج نوكردق دقو جيب نسل ووو ووفق عمم صامل

 سب رضلانومكولهأ مدل ىزهوذلا لاك قسوم وفدا

 *1|لوةليليءانهمالمَّدلا ى رتؤبالاه .ناوضر لا نموهنو شرب شر اولانجواولا سقت

 التل فلا ع جل هاج او كقول ًادرملا لاكو ىرهوتلا اك *«نيقبل ازيظتاننا..مدلا ىرح#
 رن" ى

 | تر ازتشاد انعاشلا نأ :رئالأ ناءمدهتنتثت قمه اوقاهاعل لدا او ءاملا + ئةم به اذإاو

 0 لاقف هلصأ ىلع
 ماش )و )6< 959زر ءو- عسا مال ساهم * ه

 00 1 امدلارظقد ءاناقعأ لعن و 35 اًنسولكىذتباَععآلا دانس

5-8 525 

 نأ عا اق عاوقنتا نوني هاوقاذ فه ىلغ م زابالو لاق لصالا لعمجرخأف
 ْ نيتتكرا كرْنالاق ص لولا ذولا يي وب مقفل لكنا نالنعلا
 0 قرم يلو ه ناقعالا

 ا ا سمع وهم )» ع
 1  امالار 1 عع ةعزاش 3 ةتصرا د 2 ءنم قوام ىوع

 عدي 5 « اهنا ماشا دنا 0 اللاب سدقلوق نمنع مباع لا

 هم هع 78 2 د

 ْ | امذلارطقي تعارف وكلا 0 قوصا يطعم ناَلْذحْلَدْحأو ىرقنملا
 مكررا

 1 ل لرتةتمولا

 امَدقتْنإصح اهمدَقْل فاذا « اهلل قاموس يار
 نم 8م

 500 5 ةافتابف 5 الب ننساه دنؤإد

| 

 ا

 ْ 6ث هوس
|| 
 ا

 ْ مدوهفايمدو د دي شلاى د لاقبد قوت تشن اونىدهنلاةب-ستلاوكد مدلاريغصتو
 2 سس9 2 -

 | هتيسدأو مدالافاوفلتخا فاوكير لاين هيلع قةتمردصل اوقفت :قرغي فرق لثم و
 00 هموع 000 1 م سب ءاهس مه
 |هتئمتو هتيم ىدىددقو ديس الاف مدهشم حب رخ تح هن رضاذا نيمدت هنصدو

 ع ةيؤر لوقسلعث دشنأ
 ا ترو وه, ةدددوم و م
 قدماه تذدتاقرو * منال منوكنالق

 و



 (كد) نك ءابلاو .واولا فرب لاذاايبهن

 رعاشلا لاهو

س ل رادو لدءوعفا ئهو حرس (ى أ كولذاؤا
 ْْئ ربئتالاق ةيبح او

 نيكل جال لئمتعتاصأ املا دخلا

 اهاعرتالوماطبام يأ 0 اهاولداو ريسلامالتنألا

 اًهلاديواسا مم نم مرو « اهلاتشاوىوْلَكوََلدَلأ
 0 دكهو ع

0 
1 

 لَك ُبراَوأ مشد اذا! ه« ةخنورعن صح اهيكارت 55 رعاشلا لوقو ا

 نوكبنأز اوتو لاق تدع ده قي رلاقو اوه ىذلاولدلان متم :نوكيتأنوج |

 نبا تنظف تينا اجا نمالل ىد -ح لوف. نفيعضتلا كف لالذإلان متالدسدارأ

 8-5 راد ىأ هسا ادو ْعّضاَو ولدت ودي دلو ياذا دانا تاجارالا

 فرع أ ال نادك الاف نيف رح ىلع ملا هل اون لاق فورءمطالخألا نذل م ْ

د وثم « َمَدلْنملاهلاَمهْمقرَْتو 2 كدهلا لوقامأف مدلا ل ةّبادحأ ٠
 مانيلا 

 لا كف قولا ئرخ رح لصولاى حف ةرطضأ مث دديشفةدلا لابقف فقول فلن ىلَ ءوهق ميصسلا ْ

 توج م دعو

 داب لاتاهغاىلذسملانالوقي تأ دج الزو الو ةذيس نا لاق 5 لحوالي 5 ١

متديصقلان آلت ففي 3
 اهلووأوليوطلانميلوالا برشلان

 ا دو سهم تورم 2

 كسلا دنيعلادلاخ ىلع *« هس ىنان هيلا

 ه- 8 وهو ناءاة مسام مدا لائز ليفان

 مالا هلوقو نايعابتم مصل ةمءاوةف

 رغاشلالاق نابمدونامدهتيننتو ناعيا ا
 لودر و

 وطيب 5 31 انأو إو نما
 ديوس

 5 ه ان
8 

 فود .هارأو هنود فار * 5-0

 نقاد تايملا رج رح اندر لعن 111 2

 اطلت ملاصخاذا نيرداعتلا نار -رلاث أب رعلا معْرتو لا 525ه ءابلبمانثف

ع اوما يقول: امو ا
 و اولا بلقو هانا ة يقام كل 5 1نإل هليلق ىهوتبقاءلا ىل

00 

 ةبضاسيو ضا .اولاغاك ملا نم سبأ تاجرا فخالا نويلاطباغا ميتال ْ
 3 دس ع

 ةيكوكو تكول عساس ا ةدصحاوٌةَمدمَدلا نم ةعطقلاهديستنبا لاق ||
 92 هس س

 ةلوقو هديتيمدهلوق كلذ ل_ءلدو لاك ديل اقح١اوأ لاق و ناتغلاممرعئأف ١

 همم سا. .2 2 ءوض
 مد»# ساس

 ىدىدت ىديسمدهفي :رصتىلاسقي و“ ني ةلاربكلاءنايمدلا ىرح رح * |||
 تيردف نورهظيف

 هلوقو مهندلاة م هلوق
 لصالا فاذكهوه ٌمدلان

 نييضورعلا سسرلفلاحوهو

 ساقي الن اطخاولاه دقو

 كلل ونيبض قرعلا طخامبلع

 مسر ىلع ىرج واف فصصملا

 هيفسرزاكل نييسر علا

 نايعاقمى نس

 نا.عافم ىمثددمت هلوقوو#

 ناعافم ىددنت هلوقو#

 ىلع رح فاؤملا نكن و

 طخمافلت داتعملا مرا
 ماذائراقلا ىلءنييضورعلا

 هالمأتفضورعلاطخ ملعب



 (الد) , ءابلاو اؤاؤلا فرح « لادلالصف اء

 ا 9و 5

 ا ظ2ظ50 يسد فامنمهالَد قصماوبأ لاكرورغبا مله الدق ىلاعت هلوقو

 م 9 مس

 م مييهلعم لاا .ىلذولاٍب دن أل وقمنمو 20111

 ا ةوددا وو ةظمودور ب 2 موبي و 3ع هاف ع

 ا

 ااييعتولا ا ورام ... بورغلا كدينك سلق .٠ هرب ن موري الف صحأ

 الا داب تدع عّئمأسخأ

 طويلا ثمضونرور درغلانا يفامادمن نكي مايخايافا خام نمكو و 2+ ربل ف قدي ناشطملا

 ا لك أ ىلع سلب ارح ارح ّر و هرغباجشالدهثلام*لوق رق هيف و اهم قيال عمم عض دوم

 دار درا وأى زدرغهالدو ىردوملا أ ةركساهلادلاولادلاو اهلل دهيفلصالاوهررغبةرخشلا
 همم ماع

 نضل بجاد . ارغلا لاقل دفانَدَم لبخو وز هلوقامأ و ولدلا"الدإن موعد هرب رغتنم

 / جيران دج اوئيلغشلا ىف نعل ناك اذازن "اذ هو لاقاندَقَلَدمم ىنعملان“ ام ٌلَدَّتف

 ا برقلا قدازئىأ قبب رق هنا عملانال دد ساو لدتا ع
 8. ع مام نس ع

 هيد قاع هلهأ ىلا بهذمنهلوقكل ادنى أ فدان ىر هوما لاق ََت رقو ا

 ار رق زرنا ولعلانملوزتلا لدتا نوب اكن اكس فد ارشالا

 بيدها ايت داو با رقنأ اهب” تجاواهَرَسحأ تبع لذأو ماللاوةالصلاهبلع

 ميكاب اب اود ونىلاعتهلوقهشمو هيلاذسْعقداذا مكب اهناىلانالفلاهلذأو

 انك عشولاه ١ اه“ امل امْلَسرآاَذ ارأدلا تنل: نمل مالا فاول. نعم نص اونأ لاق

 عوامل داوم الا وهل اوق ىنهفيلافة مص ىلعاب قواه ىأ تم

 58 ماي الإ اداوم نعش راو أل ملا نو دودو ةحلايالدالا

 ركلات الاس ارفلالافو قلاهنأاعدقامتوك رب را وك رهان ميج .ونام
 اي 1-4

 ْ ءالاهنمتيقلاذا|مباولد و بص َتاعستتسَتاو ماكل ىلا ادا لطابلا

 !اه. مكل ل <الهنأ نولعت ع ماو كفل مكلاو عت كمل مكاو ااوعئاصئال ىعملاو

 1 جزلالوقىلع ىهولاومللا مباولدي ون هلوقىفءاهلا نال ننل لوقلا عض ىدنعاذه ور روصنمونأ

 10 7 لاق ايبقالوقتلقهيفتدكدأو هرخق الو مالكلالوأ ف اهارك ذالوةريعلا

 | ْ لدا ول رينتلا ف ىدنعلاقوأ ينال » دحاورءاجيفك ذأ ثئثولو

 : ا هو

 ا

| 

 "لانا امتنا لاق .اًدي وراقيقراف وساهمةساوأدَل لالالا توأدو
 سه <79 ع |

اودغماخا مولع "5 اولداحا ولداو اما
 ٍ 



 64 (الد) . . ءانلاو واولا فرخ « لادلالصف
 ظ 5

 اينعاو 37 زا المت ىدإ اوغلاءامالا لسنم# ةغباثلا لاق اكلاَدلاولَدلاق قى ”راماهخ رغأكأ |

 س6 7 عون سم

 اهولذأأنأ اواهكاكلاقإو ىداوقلاءامالا ل ث لاق نحر َتوَدَغاذاْنْك الفح نزال

1 
1 

 كلا سعْتن تس اكانبلا الغسيل ىَرْشانلاَ مولد لا داق فيو اتضقو اهتولدأو

 سوه سيلعهقل ىلصولا ميكو هللااهمنعملا يضر ساينعلاب قسرا

 هدتسنالاق انس دول 29001 :ورهلا لاق نيِعمْشَتَسَمَكيلا هيأت ودها 00 انام

 وهريثالانبالاق نما لويس هنارغومقاة .رىلاسايعلاناوأ سوم م دانا رو

 لديوشو قيفرلارلاوهوولَدلاَ ماَنقَس وانك هيدار ل نقو مع

 دنا زلال ةيعاذلاى ولدان الفءاج مهلوقو لبالاة سو

 مل ستون يسو هم

 ا ”نرلاوإي ددااو ولدلاو د انفو نلمح

 ٍنَدَخو صو نمد[ نبل وابامتشت هبىه فاس

 ا كيزاذلايكسملاف لت سمسم ْ

 ىلاودا اتقي ُ ديد

 ةيلآذلاوةديسبا هاا ةروعانلاو ركلاهريدتنوسلا للقَو نوما لاَ

 ظ اهاَرتاهكنيفانسلا ممم أةيقانع وللا غلو يعل ودلاو نْوُضضْلاوولذلابَو قشاطرال ْ
 سل مع ا

 ةقج لأن نءهذيشن اد 2 بزب وح رح دممفلاف 2 نت سوبا 6-2 7 د موه

 سنتا ةنالليف كدو رعلا كد كلذكو َترشيوأ لوس هادو حرحأ هربت صر اكد

 0 م« هظ"-فوس رس و معاها دس سماع م

 ار عَسرا رف قوصالو تلخفّىلال سلو ليد ,زاعتلاف 2 نما

 اهلي اولا ءيثلاٌلدو هوه لدواء اسنالا و َقَوهَنلَسر ناو“ ٌّ

 ل نيب زنك 1 وهف سفنلا قدام" لاق اهنف 1

 5 الاف اهلعوابيفٌتسلدَتو نيم ْ

 ٠ "لقطلا ٌتارايَغ ضرالا ىلعو 37 الفا اهلعتسل

 نمدت لاقت ىاوأعننالاَلَدَتلانوكيالوبك امورنا ظ
 انيلعَتش لدنيا نعلاقي انانأىأاذكواذكتح نضرأ ساةماغُالف كدت لاقبو ةرصشلا |||

 ىلذهلاةماسأل اه |
 مسوق نو هنو تذاع وودسو حرج ب6 أ :

 قارة طت 5 انوا

 اذكرملاءاقنع نام<.هةوق
 فلاقو ى ةرهودسا هلك

 دساف داشنالا لمكتلا

 ةياورلاو
 ارك نيعزازابع!تعثأ

 اريغقنعوءاقنع نلمح
 اريفشنخ وفاشخمأ و

 لاك م ها خلا ولدلاو

 هئيعي عضونم متاركلاو
 ئععم ما



 الدلا طم_ضالدلا جيش اوق
 ريسغف طبضو حملا انه

 هريغون اسالا نم عضوم

 امهلعلو لادلارسكح»

 : 090 ءابلاو اولا فرح « لادلالدت 0

 عننا الم رياصبات 1ىأَقَدلا "انش لاف مق لجان ءابعع تنير ناكنالوقب

 ليدصفلا دل فلكل ساذا هلال ميلف قايضهالا نا قس" المّسلا نم

 ةدحاوةفورع ودل 1١ كفاني هو مالا 05 مير
 موو هس 0

 قياتسنالا وا قارعلاب ركمؤلدبى شع هل ةلؤر لا كيوؤلورك ذئاب 8 الذلا

 ا ةلورثكلا ويشار اهعوقولءاز اولا تبق مفأوعؤدمدعلا لق لذأ ماو رثكشو

 5 !؟نك - هلا ا جالا ةالدةدحاولارضةلاو خفلنالَاوُمآللا ىعو لوعذ ىو

 همّه و اة

 رحلرتناو 'خامثلاةيستوتننلا اذه ىر ناذكنأو 5 1 ملماجلاىاط *

5 

 ا 3 م مئة ءاووس م مع هدو د4 م
 اع

 سما 0 6 وم
 يح د

 سن سدوم

 ةرقد ال *ٍح 0 هنااا درفملا فرخ 1

 ١ سان لانه رعيتالا بالا : ةالدلاَوأطم 4 تأ اطنمتم هل ىور تانغ تحدق

 ا هكا زوم وص

 لااا ايلول تأ لاشي ألا نمل + قس عزاناودو 0

 114 ؟ هيب 3 وع 2

 2 . اريك كنراطتو كل تعضاوشب دالا عمو اهتحرع أاذال ادا ًاناهولدأ 0 58

 9و
 57 34 يا

 ةوقيسفمأ هامان مافن عقدين أو يزل باش دحهنمو ولدلا

 00 34 . رعاشلا لوقو ةريغصلولدلا اضي أةالدلاو دايك لنسب لبقر

 2 و. وم

 ,ادوسألا بج ىناهنالد 5 ان أامالُع ىطعأ التي ١
 9م د

امسادوسالاو دو 3 مهيدصأو لصسالددبر
 ظ 5 باقه اذااّميلدأوامولدو م ا. 

 الوقت : اهجرُم رد اهذيبجاهالدواهب بلاها هلأ هالدأ ل ستو الدال ذأ: ل
 امي

 . جالا رالف َى سا رتب ماه واه اانا م
 وسدد وه

 اةيقركرموجلالا اهتعرت ولدا ثوأدو عزابنلا عبس #3 لادم عز 00

 حاجلال اوقوهو ىلا |ىنهىلادإ ارعشلا ىف
 س هلو ه س'8ول تت

 لطب نما بع 2 لاري ان ءفشكي

 علا
1 

 أ لاقردت ضفمىأ 5 يضاغلم اراوجأن ا 2 ف زرارة مويريزبالا قدما عي

 امرك كيرا باعث م_هرخ [ح املا تن ريسسفت ىف ةاورلا نمةعاجب طاغدقةزج نب ّىلع
 سم مور

 ااهالرذداع ولدك دأاذإ ىذا ناك امل هنأهبف عملا غاوةزج الاف ذم مجالا اوردق



 3 (اند) ءانلاو واؤلا رح لادلا لصف

 هديب وهده 26

 « فدع نمكشلا قءاو اووويلامقلا ون سدع ًاواهل عرشأ أوهواهناج َىدَ ىلاةفانلا* اوُدلاو
 م -

 رهعبلاق اذاعي لوادتلاقادتلاونناطاداأن متِمطعَبلا ركز نوكتن أف تكباوأ

 ١ هد

 هن و اود قال سجال رولا اقام سراساذاانفادكا
 م

 26 ىعو بصك لوتمَل لا لبقر ادن ىفساقامهف أر ط1 تبدل يحى رخألا عتب
 ميتا ع

 نعماظعل اضيع ءاوُقَدلاو طقف هئامل هادا بلعت لاهو ليش ناذ ىف كلذامنا لا قو كلذ
 روض ةماعلا هيندلبقهنرق ب هذيىذلاوهو قد و ادد كلذ لكن مٌلعفلاوةدس ع أ

 اذكه ,ىالانبا لاق ىدأل حر لاقت انما ىأةدميف :فرلا ضد رعهتألاجدلإ ةفصقو ءانحنالا |
 25 وا

 قدألحرو ء ل زل نومها ف ورام قات ولاق لتعلق ىرهوملاةرك ذ ذأ

 قدر لاطادا, ىلا ذأو انت اه .ةىأزمهريغبفدأ ل جرو تاديدحا ةيلصق كاك اذا |
 - 0 سم يا

 قدر ايوه ىيتلاىَرعملاَن مءاوفدااديزونأ روما غلياداك د

 ثيدحلا ىو هيلعزهحأاو اد ركاقدو تدلع

- 

 هاوبعذا موللافدرلا ن ملعر وو مسردفع ترجو :لا ل ارسسأب اذاني نماموقدأأ

 يارد ىاتقفدا امهر مراسل الشلال تارت نمل ديريبودأف

 ١ ادد ع مود وهعد

 هيلع تزهحا اذا اوُفددوفدأ عب رشا توددو لو لعمل لصق لوسرما دوق دولا نم

 وهدءوزخ 7وأع

 مردياعتم] كم ونلانإ تيل كد هو ةئظعلا ةرهشلاءاوفدلاو هتسداوهتسفاد ل ذكحو

 *2-و 3 37-5 مَع

 هللاتوددبعثو حالا 5 طانس ل ناك هنال طاونأ َتاذ ىهست ءاوقدةرهثرصنأد رايس ضعيف

 لاقثمللا ةلئاملاَت وكتوناصوألا و عورُشلا5 ةرثكلا“ ”ليلَطلا ٌةيظعلاءاوفَدلاو و لسحوز .دزع
 98و 2 عدوية 8

 هلوقفعءار دل زددهلا رن نه ةغل ىلعاذ_هولاف ىيفديامسسلىأ تيقدساو تكد

 قئايز عفر قواوبت نكت زءانلا ولالا, فحاسللا وبك هَل :فداهيفمكل ىلاعت

 قدي رسكلا ليشمل (اند) زمهلا كرت ىلع كاذواءاوص ناك صال[ ىف فا دلل ْ

 اانا تنور نزوح مو 5< 23 راق لم

 لء_هدفلاش هةولير يكب دمي دعي قبب ديلا نوفاالالا مخاد

 ىلع ناح قلد نإ . موي رة 80ج رفلثم ردقتلا ف و8 و ةيفدك ملا ادتاوُمدو دو لف ىلعتد

 ِهء 0 ل 6

 دنشنأو ىوقدىالا وهن نا لاق كوُقَدَوُنا وقدالاثم لعلك و ىرتوناحرقلات حا رقأأ

 هسا ل

 ) م برعلاناسل 2 ل



 طيض لا ليحةواعدوهلوق

 هعبتو مكحملافلادلا مضي

 وغز فد. ح رصودخنا
 ىف طيضو ىازلا مضيل اقف

 ةوامنزرلاك اهدتغب "نلمكتتل |

 لاقف وغز ىفدحّرصو
 ننعم ما فلا

 ىفاهرك ددقةصقاهاو هلوق

 معغيغمو 5 ةدام

 ةنك اسةبهمنيغفةحوتنم
 ىف تفرحتو ة-وتنفم نونف
 عبطل | سومانقلا مسن
 ىععم ها هينثف

 ازه تداو دقهلوق

 مك او لصالا طيضت

 هىعص* ها لعافلاانمم عب

 ماض. !هايلاو: والا لف اه: لادلا لصف 3
ٍ 5 

 1 ها مهلا فدي رخالاقو هيعادأ ميعاد دقو فوسلات اشم دارأو حاس أ
 .وخشلا نمسك * انسان كاسل

 ١ رينشلا لع قولدقو * م يلا

 ديالا 3 :٠ رسوم فوط * قهر
 |ةزبورفلعم شاعر رس طاوتنسلاّبرو 5

 0 نءاهعمست ل يقو .اهعمست ميقا اًةاملكلا لدلرقو ةضبشلا طقسا 3 ةوغدلا (غ)

 هوو قرف

 اري لأ يني

257 01 1 

 7 ادد

٠ 
 | ةملكللاو ةتيدرقالخ وذل بقو قل كل ءتينيال تابعو تاوعدوُد لب رو ناببنالا

 ناداه كيرودانمأ »* الخلا بق تاوعداذ ةب ور لافأ ة هيب ”انوذن واو

 وم, هو مده سو

 ىنالاٌةَمعَدال وتاَمْعَد عملو لاق #2 ا وع 0

 يس بلد .ويدرق الخلا كلاهق الألاف و وعدل وقل 1 رع :و عد م وع

 و6و كس 9

 | ادعس اولا: تاوعدوذ ار ذلا نع ىو لات لاسر حدمّبفْلَوح

 ا

 |نملاسنل ةورش

 ةرزؤح ىف :ر لك انوا ميحد نيكو ني راتاج نقش مةيغاودارأاغاو

 السيد عار قنا راسو تادوشلا نمنسنجىازلابةواعُي فورعملاولاكركلا
0 3672 

 | قالا لم نشب نعفاهسالا: ةهرجن دو قمت اندم رامى م ىرب نب الاف قمت ل نم
 ١ امرت هسا هك نب وداهما لصوملامم هاربا وكمان ء حوت الا

 وسو د 9و 5

 35 ةأرغا مساةغدل قو ضوعءاهلاو دو وغداهاصأ و لاق ف

 يح :انرقلاطئذلا لوعولاوزعلاَ مدالا (/ 9 ىارعألا با نع ةرامسلا

 ًاةالاوعل قو يش ىشباعذلا سانلانمو هلق نم

 تس وم ن

 ا 6 ١

 1 0101 ا 1
 1 زيتا

 هكا ا

 / 32 ةيدتساةتاطو ل همداوقلوصأن مءأحا ينج لاطأم يطأ ع

 يميز عاطارثارادلاف »0 ينبت
 و

 م

 | 5208 اهراقتم وعل“ اوذدناتعللل ياما و جاتا يطا ازااطو
 قم و سه ه

 : 2 عاناعع 6 يلا

 ١ نيئاسعلانماوخدلأو ءاوفدةلك كلذ نميغالاو نان ثاه دو بدو او هت

 6 رهظلا "لد وطذاذ عمنوكحت واهما:سرهظ ىلع اهتماه عضد تزاسادا قنعلا هد وطلا

 : ءاوفدلا و



 رباب ماد !' !!.هايلا واؤلا نفرح . ل "لادا لضقأا
0-7 

 | هتنمو انقالثأت هاتي علا ءبةيتس لذ اومالسالا نامي وخز اوي ولا ضل |
 دوعو# 3 مه ول 2

 آ ىسنلاق قولتسملا طالتسالا هناك وه عدو دربال طالباني ان ىلع دح

 كلذ عموهون الفوب وه لاقيفكياكأ هدو نالفزوت الفلافل انت داقفا و

 نالفىبةوعدلا قي فلملاةوعَدلا بيذسهتلا فو. فلما ةوُعدلاو قيقح داو: سل هنال ثربال

 نءم-ملعاهايعادو مادو آورسكتذابا ار طئاسطاوءانملاعادتو نالفىتبف

 دش لكك تيد او لاجنافليعاذأ لم هرلا متسدثكلا قادت و مييلعا هانم هانا

 ىأناطيمل ات عادته دهلوقن فاض ءناعدهضءدن اك اورنهسلاب هر“ انسَىاَتمْسعن عااد

 نب ىلعلئابقلاتعادتو كلذن ملأ باج لكن هوذعلا هيلع ادتو ثذاكوأتطفاسا
 ىأممالا مكضيراعثادشيدملا فو ميل رضانتلاىل اًضعب مهضعباعدواونمأ اناذإ نالف

 2 هم

 ند الا ىئادتاك مالم يلع ىادتنكثو نيش يدح فد تيديفسوب

 ةمرلاوذ لاهو الا اره تماما ذاةيعادم ىهفالف لب اتعادتو اه
 0 عض تياولع 86

 ميتة ل وما 5 ىاوجتي ارنأى متدعاس رد 34 5

 كماوس ىف ىادستف ةربلاو اسبيح اوننمعدتاذارادلا فو قاس اذاَب وثلاف ىادتلاو

 : رجأ بالاك .مغلا

 ب , دق ص راو ف قر * َىاددَصُ فءاضيب :الؤ

 وألاق ةهخلكنمٌثقريَو تدأاذ بناج لكن فسر قول احلا تتلو

 طيف دراي بملأ اذال جرا لاقيت هياعددنقنىثملا جاتا اذا ٍض الا توك نائدع

 انيعدالرمأىلاانيعدوللاسقي ةنحالا لاقو بابشلا نما ريغ سلط نأ ىلا تيس ىَأ كايت

 نيش زعل نمتممملاه شالا ساق زا نحت ل. ا كررو تصنف تي كلوق ثم

 جارمسلان بركس ونأهنءابقأكح انمعن الانوثعبول لوقنا6 انمح“ الىاانيعدالانو عدوا لوقت

 سمس هج

 تمد 5 ومدس هيَنوءادامثَوعدالاَوةيعدألاو هّنطافو هاساحماعادو ىبامَتلا ىادّتلاو

 لئمةيعدألاو ةيف مدح ىلعءايلا ةقطق ةيعدا لاكن موا مار املس :هنالةوعداىفواولا

 م 8< 2

 ةسيقلألا ىو اهبتوداصت ةيخاواجب نوع اخد .ةيعدا مود ناقن ةاجاحشاةامادماو ةدحألا

 رغاشلالوقلثم ةّيعالرعشلا نمّراغأالا تح تاو المو ةواشيأ

 ناسحاش را أم وناسح د كك رسل عمن ابقسمامٌكيع اذأ

2 - 



 (اعد) ١ .. ءايلاو ؤاؤلا فرس .« لادأ| لصق 61
 د مسلسل ل

 بويصر سمس

 المسا 0 اد راما تنكر »* اهراس جاصَسْسم اهل ىوهأ

 م ا 8

 أدر خترلل اعد أل جو ,زعهلوقو لضوأ وف ةراللا ذخ ضق معاه وهدا ارآ ًاوهسمسا أ

 01 1 رعاشلالوق هلْيَمَو تاو دس ت كى ألاقواشيأر اره نبا تدي دشن او اواعس ىأ

 دود م م ه مه ي < ر)وم س6

 ل رذعلا مصتسوغبيغد 5 بغت اواديصنوعدت ن هبرالأ

 ئثلااذهل فوك ةرؤسف لجو زءهللالوقو الطابو أن اك اد نم ةيثلا تدعّداو
 م وب اس .2

 ٠ ىذتولطابلا د كل او نم نولذكت نسم ارسفو ”للةثمنوعدتورع وناأرق وعدت هن ينك

 ءازقلا لاقو 'َبيذاكألاو يطال ومد اوال اذهةغالاف لوأت ديبالا
 | امو هووذذ قف نوع "رق نا نوع 2هدوعدَب وك نانو
 كد نمواوهاذ هنا نامهللاءفلوت عب لمعت هتان وعدت ديون واعتست د عتكا ىذلا

 اءاعتلا نمدواعتتة الاؤ نزعت نوكسم,نأزوجي ولات اعلا

1 

 ا كيا ذي تتسلل لا ةوعلاو ىلا مسالاو ىلا نمن 3 0 ةعدز و هوسرام
 ع هي ريتغىلادَولةعقالادلا ارسكبةوغدلاو :قَوْعَدعأةوعددبس ىو 7
 9س د
 مارال نا بسنلا وعدا او ماغطلا ىفقومدلاليفش نا لاكو ةواعدلاو ةوعدلا نيب ىد

 هم سيمت ”اءاعدف ل جر هانت ىذلا يتلا اسي دلو ئلاوعودبستأ ما
 وم

 ابآىلاسانلا بسب نأل جوز عهنلا صخري د ل سوه عقلا لصوتلا
 م عع م7

3 
 3م اخاف مهنا نافمت دنع طق اوه منا . ال ههوعدال اقف هان ىلا اوبسنال

 قانا هيبأن عورعوبأمكعاوفأن م كل كال هاما مكلاومونيدلا

 و" هنا رغد ودنا ىعدلاو ا بّذعلا
3 

 ةواعدل ا نيبلهناابعللئحو ماعلا قمدقتام الار كبرلر او بابرلا ب ىدع

 ناشنالا ب سي تأوهورسكلاب بسنلا ف ةوذلا'مالسالاةوعدال ثيدحلا قو ةزامدلأو

 نمسا ثيددنلا فو" نئارغلا والعب ومن ىف نامشزااكدقو هتيم بيغ
 رخآكيدحفو مارت يلعن انرخ [ثيدح فو ردك الاهل و غو أر غ لاقدر |
 د انك ما رح هيزلعلا عب بالاريغفلاةاعذالاو كلذ ف ثدداحالاترركست دقو ذقئاةثعل ةيلعف

 وح ' الا|ثردهلا كاذكو هيلع مالسالاو هللا ةمعشب "فاك هناىناشلا و راثثكلاّل عفيلء فدي أدق

 د ةناامسهدتن نهج ودرغك عم ىنفهتحاما ديقتتعي ل نمو عاجالا هت لاخر فك دفق كال ذةحابا ||



 علق '(اعذإ ٠٠ ٠ءانلاو .واولا زحل لاذلال ضف

وتِح 5 هناكمتنكو لى تاسثلاو نيام طيدميلب قا ليم افا
 نالاك ثيل ل

ي لمواصلة وق معضاوب سني نما هو رثالا|
 : الجر عوضا ثيداحايفو قميص سو

 مصل ضم ا

 ةيجاطيلاامََف هدومي سدي واللا هفرجالا لبا لاَمةنسدِحْدلا فلوق |

 تراس وزع هلوقف ىلكلا لاو و دصسااقةلاصلاْنأ يمن انال بياع اعاايقاوأ |

 بارشو ماعطن مهبل دوعدامفاعديلاوةوُجدلا وةؤعدلاو كي اررانل لملاك !متولام النيكل أ

 ناك ةملولا ةوعدلانفايحلل لهو نوضفيب رعلارءابسو باب ر راني ديت قرتكلا

 ىلا اوعدبهشاو لح وزعمتناهلوق و مايعطلا يل اءاعّدلا نودي َرردصمود ددالفتا علموا رموش

 نآزود وهللاو ةماللاو نَا ىهالسلاراد يق بسجامارص,لا انمي ىماللارإ اراد |

لَها ”اعدوءاةبلاوةمالا#ل اادىأ مالسلارادةنج بوكت ا
 ىلا سانلا لج رإ اوعدباك اهيل 

 نارا لسوء بلغهقا ل سهنأث يدح ا فو هيلا سانلاو ديما دامها ىأتاعدم |

 ناوٌّلكأ الذل رفط داكن غبي كدا
 0-0 مرا ىف و لصيلةاماضتلاك

 كلذ سفن نءرب يأ ةلاعف مر تم يدين الفو مه فلوق, ف سفزحم اضن
 مت

 كن <

 فو قام ىأ حد داامز خف نالفو عام «د عاتموذامنالاسقي راكم و .ىاببملاوخ اتا او ا

 مهمتي ةنحلالهأ هيعديامىآلاعلا نحمل عجرم وعهد ليزا

 3 اذاعي دوىواعدو فى :و عد رجال اذ هى ىللانقي دب نزلا لاق ا ىلع عداد زانت

 مهمه عو
 دس 9 ءهروؤو دضص

 مكاواعد ىف عاما :٠ :.ادالا
 دلبلا ةْضِس -. مهاقرازااو »

ا الاقوإ دو ةواعدف بصتلاولاق ظ
داو ن1 وبارك أ ةوُعد هديك لاق قان

 ىلعترع

 ,, لاق هدر اركءاعهتلاءاعدو. وعدا امتالارانك نالفأ

 دودص هه سمو 6 5 4

بعل اذ #* يأ, يكن دقات 0 1 م |
 يطع ترسفو 

 هلتايذو عنى ارك ذفىلاعت لوقو هبفو رخل ياتو ركتسألا هنن ماهل

 65 د ةدءدوووام وم
 ع

لبقو ورك لسيعافآلام يلفت ىأكلذز لوو ردن موعداهنم
 وهىذأاءاعدلا نمو»

 تسل لدقو همسأب قفانملاوههشارزفاكل اعدت نب رسما نع ءرفزالا ىورو كوش سيلومادنلا|

كلل بعامل ملف انما توت نكلولاماعدلك ١
 نيو ذديزي نيد لاقو ةهور

 اهيهسنعسواناديوغدو دبابة هوعدو كوة ندئدانُ لعن لاق بدكم

 | ىلهانلارج أن اناق فرحلا طاقسادعي لادم

 هنن.“

 لا ةوعدلا ىفرسكلا هلوق

 لافو لمحل لافلاك

 ف مضلاب ةوعدإابرطق

 ها ةصاخ ماعطلا



 . عقلا ءانلاو واولا فر * لادلا لصف عا
 / 1. سوس

 ّْ هيت سك اًضاعترألا ٍتببلا اًذهدعيو كيلاموةياطلس ىذا لهدا اهلاوهابلا

 قادر كايغادم نسم ارب ارسو هذاهتانلايغادون لا متااوق اوقو هقاسرممألا ىاذاعتو
 ا

 زا تاولعاإ يىرا# | ىو , ١ و هيو

 ١ ا دق ةدرتسالاو لثلا ىلع كاذك“ 12 اوماملاءاعدو همن رقنامو

 أو وف ماو و“ هيله أ وعدت ةمرلا ق3 لوقهنمو ءااتعانالابسلل ذناك َّىأ

 ةيدوأةعذبالا اش ويفك اذاٌةيءادّلدجارو عاد ده اوةلالضر اهلهم الا

 ْ 3 ولا تازكتتولاطدقا ارو يلع قا قاف جلاو ةفلابملاةيقااهلا تكا

 ظ اوديو األ اووبلقا طا لاو: هللاخادددول تيل

 يعم نيرذشم م هسوقدلااوأوو آزنقلا اوس نذل ن لان ءاربخخْل وزع
 0 قالا للا كئانخاكايلا نان الا لا ىفاعدلاسقيو اياد تامل لاق قنا اد

عيلل اق وغدلاو زاتفالاق كلا شب درك ةقالللاثيدحلا
 ش 220 ةن

 د اولا 000
 . لا , ةخرطل سب نم هتاعدا بورا لكتاب رة سع لالب نذؤلاليظنتمهيذ

 ١ ذي 00 ةدهياموعديل عملا ارم ةيعاذو ليل اًميعا دوج ْ

 م ياللا ىلا" نر و زالت را رض ا داو 7 نذلاة معاد
 07 1-20 هي( ةقوس

 يم وءديهيفهمقم:ىذلاناف هلك هبت الوزبلا نماليلفعر لاب ىأ

 ادم ايوا هلا لع هرداطبأع رضلا قامّلكى شتا اذإو هسف
 سا :

 اقرت التل لا آو كرئاذاملا-+لانأكلذو ةردل لوزا بنس توكرأم

 ” ا ولا (ةقل ةدب
 ٍ ةفانلا برأ طع دداو“ 'هآذانهن اك هيدي تملا عدو اهتقافال ع رس ناكف الاقؤبت 1

 ا رف هزار مل 77 هذا

 وعدت ةماجلاو هتيدناذاتمملاو 2 .ةياحتو نايل زعيم لضاوعامف

- 

 انلزغرا زل ع 1 مس عب 1

 0 : رشي لوقو تان

 00 نلت < أم مدي همن سوم ومر# 5 هدا سا 05-5 نب

 يلو لوس #2 اوعددادبض نب دعس رانج أ

 5 .ةعداطقلا توصل مق غبت لاك بالفم ايلا بيزو هلق
 ايرأ ب لال انيليوبا ل 000 وع ىلا م09 م 54

 بسنساهوغدت نيحاهةدضأ #*َ تشاد ى دب واطقوعدن

 ناس "قالى لا و اًطقاطق ّت توصل 0 عمو 5 ىه وا 0

 | ايهم
 متسول عالما كار تندم اقو 31 راق داو هيلا 12-ىذااامعأ مالا

 ا الوم ساع
1 

 م دال عجزا لانو جرت اف لك انتج رلى نيب تالا

 هلاساف



 1 (اهد) ' . ..ءاملاو اولا فرج .« لادلا لصق

 هم #١ وه 9 ا

 ةعدلبلا نودنسل لأدب ري ولو مهننكسصت ملط 7 ءارو 5

 لوقت َّت درر هه فلالا دعي ث ءاج ا واولا نأالات وعدن ههنال !واعدرلصأو ةيعدالا دج اوءاعذلاو د

 يد لو

 ةمضلانيعلا مامثابنيعذتت تناذنلا# ةغلد فون وعدت ”تنأةسا# ةغلةيقو ”نيعدت تن ةأرعلل ظ

 س وهم 1ع ا

 ةفاّنب وعدت تنأ يلا لى لوقةعرب بالا" هرنيلبرا بتسعة ةبئانللار ا

 وو هور
 ىهةبايسلا اكعد تلا ىهاهن اك ةباَمَسلا مهلوتك اهبىذبل ألا اعلا ا ةفورعم ريغ
 هتناالا هللال نأةدا مشا نأ ًارسيفتلا ىفءاسياجزلا لاق قل اود هللا بعت هلوتو بسناب اك يتلا |

 هللا ىلصدياك فو قاعد ترمس بومدتلا تنس نأ لا ءوعدر أ هقاونوكت نآوئاجو

 للا له اهلا دبي لاا ةدانهشلاةلك هون هوعدي ى أو السالا ةياعذب ًلوعدأ لفرح لنوميلع |
 26 »م ا

 ثيدحهيمو ةيقاعلاوةيفاعلاك ةوعدلا نع نددموهو مالسالاةيعا دبي اورقو .ةرفاكلا | ا
 2و |

 | ْ هئاضقىلاوعدي حال ؤاهفةاك لا لمابعلا ومالي أ لماع ادن سيلفي مر ا

 ىأ انالفتوءدو ةوعدلا مع ءالاودادان“ اهذوا اوعدل_حرلااعدو ةاكتص زا! اند متالاهالا
 5 س هود فمع وو ةموم .ه

 ىلان هذ قباب أ ناف 2 فا رض ناوءديىلاعت هلوقاماف هلع دتبساوو تحج ٠

 2 أ و 2 5 ُ 2252
 ترودهلا اهعذتن مب رق أرسل لوقب انعمو ءاد_تالان عوفر نو لوشي ةلزنسب وغدينأ 1

 5 تعلو قلذكو

 هما ارثب ثاِطْشأ .ه امن "كام رلاورعتعن روعي 1

 هدب دب و و اميدقى أل راع ل 0 يوحد مدون كد فا ولوقيدتما

 ودوو

 ماد مهموق ىلع وعلا تالف ينبلو م هنآ ىلع عفربو فرطمنأ عي صْي كذا

 مدسق ا را 0 اا لادا ماسلا

 وي ندا تالف 3 اوةينأو هوب ررحلا الا ءةالاوهئاهتاوأ ْ

 رهالادتعاضةن مهضعب نوعدبا اوناكن اليمه اوقوه ةيلهاملا ومنها مشيدسملا فو 0

 هلعلإةفْني باه موقلاتو راسل وقما نأ يديزشم دحدهنمو ديدشلاثداحلا| ا

 اا 000 واياد ةاوقو 0

 8 هَء و



 '(اهند) . :ءايلاو واولاف ين ا« لادلا ل ضف ؤ 1ك

 ًاتفل دج وزسعالوقامأو نيلئاسلا ىطعا املأ ملط ىلسسسم لعل

 نيذلاؤنمذللا ن نالوا اك اماو أشعل أ الا نيلاطا انااا ن الا انس همنا

الامبا اهعيشإلا فالامر مدنا
عشاملا قصعا أل وقازننه: تان

 نمناوو

 سنس رش أملا تاقوأء املا سفن دوكنتنأ رشة ىولاو هيعدل

 | ىلاعت هلوقامأ ودب ةيصصرنك " اهاوعدو تلا «' دش اوم :ايسلماتلف ئدزاج نيلسملاىو :وعدوأ

 4 0 ا ا ةاوقدرخآو

 | متاخر نيلاعلا برقم أرضا غو ادلاف هل لاما

 ْ 1 2( يكلم وداع ركل مشن هيلع ءانثلا ازنركشيانو وة وهبي ودنا

 ايف وعام كير لاقدر 2 ارق ةدايعلاوهما علل لامدنأ سولت للا نع ىورد ءاعّدلا
 م مستفرم ءاوهلوقؤ دن اخ لاكو نابع ننوركت يذلا امكل بعت 1

 بينه ابدل صش نرسم لو ملا تاوكصلانوأسي لاقا يعلو, مسه 0
 عع

 العتد وعدت ألخ و رولا و واهل دين ىلإ نود نوعين هلوقف

 ْ 5 ”لغيزز عافانا هنا ةمدلاو نيستا را اك هنلا عمعذتالو لاو« هللا وسار

 2 انف تالا نوقلل دسنأو ثدنأتلا تفل اه رخآىاارداصملا هن ردن روت

 نكران بدلا ىو ءاغدلا فمع 17 ل 3 هيَ دئاها اوعدوتلو »*

 ةوغسضارأو متالط الضر ىذلاناطيسّتلا نعي ةنيدلا لأ اذوب

 يطا شارع تاكذمن لب نم كدب مدح بن الاكذم ل نعو ءاوقمالسلا هيلع
 هء ع, هثث هل

 ميهاراْوعَد ى مجسم ليل زيعاريابلأ وعد عزم ل مابك استي دهل ةنو ةلمهداشلاو

 وسان و الميل مالوم هزمويف ثعل داوان ا : وق 5 مالسلا هلع

 هياضأ 1 هابعهللاىضرذاعمثيدح فو 00 1 ”اىدسعب نمت يو درب ارش وىلا عز ةلوق ]وق

 17 سومومل ةرلسادؤو وم

 ذارأ ,للوهيلعملا لصوكي و و 16م كيو نوعاطالو "سرب سلالاف ثوغاظلا
 سور

 لت يطل نوماطلاو نعل ىتماءانفل ها مسهللااهلوق

 هن -

 فاقهووومانلاا 1200 7 أدل وقدرات 07 ا

 نآق ثيدطا هنو ءاعذلا نمد اولا ةوعَدلاو رتبه كءو رج هلهقلانوعدلاقي و قلق

 ما



 عا اظل. هايلاو واول فرحلا لادلا لف
 تيلقفت لاو تنس أنإواهسسد لالا فاهاسدنإاذلوقمدقتدقو اهات ىأانهانَدْنَم
 نما عملا ةعمنأالو هذ ةرعأ الف سدا باين مف عضم نع لوح وع ىسدامأ 3 ةاينهانجا

 هدأ هلأ بارعالا نا نعمت كود هتف
 اى مم 59و

 يمايفنيحاصلا لعب اًمأو "3 قب الاامأ هاروت 7 :«اعاعلاب

 هلة نأ ةقاخم ام اًتلاهلخأ اراهانخأ اذأ هين نال ى سد مسبقا اوأ لاق مايقدارألا
 هه هع |0 يمنع ©« و رخام 9و

 هداسذأ اوفارخ أ ءآشدو ىملتو هس هسفن دو كر فالخوهواسدواوسدلئالااسدو ..فاضيسف

 لا 3 هدو 0 52-07

 دس لمارأ  هنممهؤاسن *« تحضافا ارعتيسدكذلاتنأو -:
 ةيعر

 0 0-0 ه6

 ف ضامن اذااًمدبارعالا ننا نعي لعث كولا ةليبقورعو تل فأ وتب مولا

 ٌقدباوأ لاق نيقداص منكن ادق ان ود نم "ادهش وعدا دبلاهتمتا اع .(اعد»ا ديرما

 اوعداوءارفلالاهو . هلثمةرو سي نامنالا ىف هس وم تؤتبددهقعاطْيدسلا هاو علا لوب

 دل تيتان را كلوةكود ودوم دعب ماوئيغتلمالوقي كتم 4 !1لوقب هتلانودنمم "ادهش

 ةدايعماعلا نوكيدقو هباغتبسالا عيان هاما فنيل ثختسا انعم يورط اونا

 لوقت :مكلاوسعتسسأق مه وعدافكلذدعب هوقو مكلانمأدابعمللا نود منوعات
 ملف مهوقوعدنافمءاعداو سم نولوةناك هلآ انيصضيطجا نإ زق لزاونلاق مهول

 ءاعدلا عم ناعاذاعاذلا ةوء دب هلوق ىف قضماوبأ اق 6 1من وذاك اف كول

 ان كل اوقكو تنأ لالالا كلوقك هيلع نثلاومبأحو راجت رطل فج وأ ةثالثىءاهتت

 نوعا لكبر اكو ةلرقولثمو "ديو تلاوبانثلابَ نأ مار كلوب هولدن هتان

 هللا ؛ل الم ىلاتلأ ل رضلاو ءاعدلا نمدن برضا ذهفقدابعنعنوريكتسين يذلا امكل نم

 اييدلانم) حلا لَم ثلاثلا برصضلاو-انلرغغا مهللا كلو ةك همس در اموةجرلاووعلا

 هايسثالا هذه ىف رص ناسنالان آلءاهدهعبجب اذه ىمءامناو .ًدلوؤالام ىنقززامْسهللاكلوقْك

 تاف در بول .لاءاعدو ف اغذرثك أ ف :رعث يد فو ءاءد من كاذلف نجري براعة

 6 وليلهتلاَن ممامناو ريذق؛ىث لك قعوهودجلاهلوكلملاهل يرش :الدد ومقالا هلال

 ينج اذاونتالا ثيدحلاك هئازخنو تلا باو باكتسابف هتتلزنجهنالءاعددرممتلاو

 ) رشع نه برعلاناسل - ؟5)



 اًذهزملا اهمددقًرْلاب ودل وق

 لصالاىف اذكهوه ثبلا

 ماناف هررحو (نيديأبىذلا
 ها هيفهيلعدقعنامدخن

 (اسدإ) 2 ءابلاو واولا فرخ .« لادا لصق 1

 ا رع وا 2 وسرد مدع 82-ع هما م <

 )| اردا« ردن ةأرملاترذا لاقي هج رمسلاكأ اها ردع ا ركردت تناك هلدب «راحنا ةعأثيدح

 هام 5-

 / اوو لادلا قاتلا تمغدأف ىلا لامعتسا ن نمت ىِرثد .هلضأوبهرتشش حرم

 هي قوم ©

 د بروق بتي اعرفي كلذ يشب و امها لانقي سراميك ةديدحٌة ردا

 ةغلانلالوقدنمو

 دّصعلا نم شيد ا « اهم كرد رماد
 0 2 20 - ماك

 قس نملحرهبل ارت ساري كي ىَرذسديؤ ناك هلأ سو وهيلعهللا ىلص ىلا ثي دحىفو

 ايلا نهرو ةيردمتاردمالاولا اع رولاق كنس ىف هيتس رج 7 لدتا[ لاقف

 ١ 4 1 70 هدشن ىرطانأىرذنملاثدحو د ةاردمتراص تب

 0 كا ييعيل نال 5 1 يول

 ا تارا ةضفنم
 | شاممدتشال د

 1 رعاشلال اه اهعمنوك“ اسلاك( : ىهوءاسنلا َنورفةطشاملا اهب
 ٠ زفتي ثار اماذإو « هفانك [قّئارذلا كب 5 بودر ةج” هو

 ا ارق لع كلذبليرَقلا طلع ىأعرذمل بأم هلوقو اهرعش تحرسىأةأرملاتردتلاَش و

 : لذهلا لوقو كلذدعب قديم ظاغي علطبام لوأ ىف هترقن ال لازغلاّنس
 اظئاغلاةًارادملاتاذو «*' اهمذدق كرلانو :

 ] قوريو لاف ارادت ىهفسفنل اةديذشلا ىعةأرادملاتاذووك شتت ءلط اهن'اك ةيلطملا ةمومدملا
 1 ( نإ زلاجزمملا لقول نأ علدبذحدلا هتاف ءاناذلاتادو

 حارلا لاف دال ىو ريدقا امها لح لامار ردلا ىرهوملا

 ظ باد ف رعأالنيسكك *. هباسرد ماذا كوك
 أ نوكتالاايلا نالةرئازررخ" يلاولاءلالسفوم املا بابو توكيد أى بة شلال

 ١ ونود 08 دل :

 ١ رهو هوساوسددن الفاسد ثدللا 4 0 4 ىسدد /) ار كيساعل هرالاتانىفالصأ

 1 ميلا سا ورع ماس 89 هدعم

 ؛ الاول طووس ين دونا اا لازال سادوهو ذا زوكحرر اعز ضرقا

 ' اًيهذامهسحولاق يللا لامانع اذ لهو زوشمَو لاه قطسا اذااسو ىنارعالا نبا

 | ناش ذقواهاك رم لفأدقلج وزع هلوق نم ىمد لاق ام ثان اربع اوفرعشتلا فرح ناقىلا



 4 (ئرد) ' :ءابلاو وأولا فز « لاذاالضف

 ء-ٍِِ 000 10 ]ورا يا وب ل 277 هدم ع
 ترردتدكسلانئا اهلئْشأو اتصف تع اذار ىلارتف تافغاذارظنلاباهرتغأ ى ألعفأ

 لطخالادكنأو هتمَساذاَ ردع هردأأنالف
 هيوم .٠

 كريالوديصي أ رافذلم مس 5 ىيمرذا ىتذصف ا دقتنك ناك

 دمفلاع نمارس ةر ةيلاو ةقاثلاةيرلاو هتلئاخاذاهتءراددقو الور الو

 دقو بابلا اذه نري ذاك نان فتى ديس اردئاعالةزوه هم هدب زوالا ولت
 > يا

 زوم و دريسغ هيردلا ىتمصالا بيذبتلا ةصاخددصلا غ نغشحولا ةيددلاو ترودو

 ترداةردلانملاقيولاق ىردتصسخ اذان نيستلايلسلاىريقذلا لاقل اير لكلام

 2 ليس ةسوراو نا واعد و هدد
 هارّداو هاردتوىرهوملا تيرا لوقت ةءاعلاولاقءارداهيلعتأر دات يكسلا نبا ترردو

 ءمهك اء
 ميه لاق ىعءعلعتفاولءفن تستمع

 موس هجاووسد وم 3 4 م مم

 نيعدرالا سار تزوايدقو 03 مدرع اىردياذامو

 3 هوق لا ىزالأ ةضو خش اوقلا نال عجب نونرسكب وقلق
 ود 28 وءعودهو 58

 كوشلاةّروادمكدعَو 0 ىذشأ عفج نيسجوخأ

 وزغلاوةراغلاب هودمعا مهن 1 انالفاوردا نالفون بيذهتلا وَلا والامودةعاناكماورَاو

 ىاررلا ليو نبيك لاو
 اند ئانكلاةقلَعم 7 مار ضر نم امان

 ها ع

 هانعمناكه زههن ةزوم مر فداذوم وكي سانا عر لاو ننال

 هتيرادو هديصأ تح هتلَو تتح اىأ يللا ترد هدزعج هز همي منو رمش" ءاقتنالا

 ٍلقَملا سأرثي داهم هو ناز اانا ةرانوع ميشا تاق رفع

2 
 تن د رادو ننءاؤرم العا مهلاقشاو اوموتص نمسح م الم ىأ سانلاةاراّدمهقايناالاّد عب

 عدم <

 هب رادو هديصأ تحتك ةوهتتعاىأىللاتيزدو ماساوعبلا 07 ا ليفيلا

 سوم

 يرادتلا فلصالا و هزم غلاب هتتعف اداذا لج لارا اضدأز ازههلاقمانرك ذدق 596 رادو

 نمناعيْضلاداوناوردلاو ىاادنلاو ىضاقتلاب هيبثتلا ىلا فلسا ةوزم هلا : لرواد

 ءايلا . نقل دبفلالا كادوا درعا ةيزدكاوثاردملاوىرذلاو رع قبلا

 سمس 5 ءو م م2 قلع

 لكش ىلع يش شنو أ ديد ن هل .يعيئثةاردملاو ردنا اريثالا نبا لطم ىردملابهسأ اركردو

 هنمو هن نك 00000 و دي ارعشلا هب 0 هني لوط و 505500 نس
2 - 5 7 < - 



 اذكه ملا لتخاامىأهلوق
 انيدبأب ىذلا لصالاىف

 ذدوعلو فر-عد مهلوقد

 دقفو لوصالا مسن مهللاب

 يدعم ةأ هيلعدةعبام

 (قرد) ءايلاوواولا فرح #2 لادلا لصف و

 ١ لة دددراسن كاف جرحا فرخ أ ةثال م ىد نك ال تعبل نال ثلا” لا دي هعسك

 مستو 5 2

 ىلا فرح نيب نواس خخ تالادلا ةرثكبلك قا هش+ل لا قاقتشا اودارأ ذاق لا تعاللا

 سو ةدوسسوه<

 كلذك كلدوةذوفورملاىوقأ هن الةزمولااوراتخاانءاو ةدذاددداديددادنوأوةيق ةز هرم
 58 5 م55 تثودس 0-9

 ىئارعللا نءايردوابردئشلا ىرد (ك») كود اعنا ويلا نرااعا# ورعوأ
1 

 همم ة

 ضش و ةدنحاول اة لالا ببال رداك ةيرولا ميزت دسلاه ملا ردواناردوب ردو

 "يتلا كالا و معريبغنم أي ردريغ نه علا اًيبه تأ لاقي و لابحلاىت عرق

 42 ؟ 6- 5 ةه وع 002

 0 ةيابدوةيردوةيز دامت سددت دووم هتاعااذا ىريغ هدي رداوه تفرع

 ا ديم

 0100 نادم ىلء كمْ سالك 2 كرادلاتأ ًاوقردأالم مال دشن أودي
5-4 2 

 : لاف اللولب ؟ رداً ارق نمامأف هن كار ذأ الو زيزعلا لب ,رمتلاقز هلعا هيماردأو
 ا هوس

 3 ةارداومعب ردن أدير بىربنبا لاك زمهلا كرته يفدجولاو لاق هب مك اردأالو رقو ىرهؤلا

 لو ليل قضم, زدت انا ار سدا مغ وق ِكلذرك داغاو لاف ميلا قزمهريغب

 هاك امهريظولاق كيلوا لمه اوقك هل ىولابعتسا 5 راكل“ابلااوفذك رذأال اولاقو هب وينس

 ايهربرءلاوىرهزالا لاه اوال ماللا مومضم أن الدب هرمي لبق اكان ءىلايعللا

 ْ رشياذاليللاو ىاعت ةلوقك اهنمترن كلا. نونتكي ىردأال عضوم فردأالمهاوق نم ءايلااوفدح

 لوبا ماولاهاكلامعتسالا ةراكلءايلا فذح ردآال اولاهايغاو ىردوللا لاك .ى رم .:لضالاو

 اموبيصن مهلوقولاك ةمشل امل ناديت مك امآاردامويلاعتاوقد 95

 ىف ري باسأ ناو فريز اطخأنا ل هاجوهىأ هسّئباصاىأ ىرديامو مع دكر

 ا[ ةنامىأأميردام ىذا مارس ءالازا كو ماس اذاءامظلاتنردءالوقن 0

| 

 لاق 00 ايردديصلا ىردو اهإعام

 1 ا ايهاوذلا بارا تئاهل سد 5 ىافاابطلا ىردأالتنكن اذ
 - أ -

 م6 ل

 ه4 كررغ يردتو لم تارغ ٠ ىو ىرذأ نار فيك لاوو

 لعتفأوهوتمعوخلا ديانلاوددعملا بارت تبر خن مر تاو هوةمهمل !اذلاروهاغالوالاف

 ىارتيفيك لود نبءاثلا ىدحا ا ىاماردك ملكت لاثلاو مح ىأ ةارّذا نم

 !ك لعن ةتاضنزأ ىهواهلتش ا وامل ارطنأ كلذ ىفانأو ىف با رتالعا كاذب لغاشت أ دعافانأو بارخال

 أ ىرذأ ل وقيىربنبالاه. تقع أت رتغ ااذااهلارظنلابقأرملا,ذه كلذ غلتْحأو بارتلا ىرذأ

 أ



 عيب# 2 (ادهإ ا ءابلا واولا فرح « لاذلا لصف

 ركنأو ةينصوتيتفف الكر مسيفو اولا راقو ديهُملاو طس اد سب "را نالمذهمو هد

 يخذلك عمتي تأت روعيس مونّلكَر رومملا تلا لخد,ث يدل اىفو رسكلا هنف ىمكالا

 سئرةيحدلا نار ءالا نبا لكلا ة يشد ىهسضيود ثلا س 5 .رةيحدلاولاق كَم فل نوعبس

 ونو نزاوهنب 0 ل 5 'اامهفتةيحدو عار ةيسأمأ و لاذلارم 5 هع
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 ولك الذلاك نيك نددو مدل مدد ةرطشع 121 ىو لمده و ماللاة فون
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 ءاوس ىمبللا سنجالو ىأب عللا سن قارغسالددلا ىفماللا ليقو غلبأ اودكآ 1 رصلا تال
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 ةفةراخلاب انوحدلا نعسيسملا نب الشم و ةدلملاهللاقد ع  اًدلادسو ئاعتلا نيل 0 م

 أ هعفديو هي كريبعأ ةدس راب وحدي و هلاقي ىلا ارعالازا : ةق ةقباسملاوادةامارملا ىأ دهن هيسأبال

 0 عه سائلا  سضصاوام ) جيم ا اساس

 |نيفللا ةقاطسحو احد نبدي سدو او دودي هراسذ دقو 6 رطاوحدي ىذلا ى ادلاو لاق

 (نيسوأ لاك عنب ضرالا هسجو نع ارب قل ايقاع 5 يلا ب نع
 ٍ 0 5و هم هه

د قدح ادلجع زن ند
0 ادي عالوأ ص حاف 1 2 

0 
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 لدقلا|ءولجر نع غلزت 2 امهواعت لجرلاو امكصأ
 سدلع اج

 نمنالعتشنامْصَينالِم ربو ىرخالا تاطيامهاد_ات مدكلاذا هالات 5 روسعل
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 ةركسا ذكى ثلا ئذلاجدو ةاجصد عجم اك هس دان ليلا اشو عملا تراقتت ةتئانوةفواو

 ىطفامدعب ني نأر اة 5 فضال مالسمالااعَدْدُمَكَأ #2 هلوق ىهمولاف

 اال باطن رطل ابنا نأ ل قنبر يعول 2 :لك هيوم مالسالا
 هه دا

 اة عملا ام فار ءالانئاد شن جدي يوان تكوون
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 ْ 0 ارا 07 ارش

 ١ هو ماكو م 1 1 65-

 ا ةموةقانلا كلذكورعشلعبامئاوْجرأَعو شغنلا لو انهت كوو سَ ءاملارع 0
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 نا (اَطد) ' ٠٠ ءايلاو واولا فرس ا« لادلالَّدذ
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 لاق ةاطدجاو ملا زول عا .ةقامماوب عت دبا مالميخايل !نتل

 لارالف ٍء 2 اع هانا نمل ند ٌلانرلا برعلاءاسن يد وئاسيو قايدللا

 ٌيدلاو 3 لاو نا ةقلاو ليك كلا لاقفورسف ”اكبت ف هنيعو اقف 25 ه ءو

 هيلعهلا بم يذلا ع ثيد+ لاو ةيداهعطب ناك دال هللاَلئا يل ارعالا لوقدنمو دك

 ُدِسَّتلا ناكف تي هرضواهفنوُدسُن . اوناك ةبعوأ ىل مهو ريقتلاوَْدَ اوما نع ىهنفنأ ل سو
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 ماوس ماع طارُألاَن هحاذو 2 هيوم كتتاو دليلا ذ
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 هيف ضديفدارحلا هفلأب انمدلانبلضومىدو ةرثكلا ف كدلك لانعءاجاذا ىَد ندي الفءاج

 . 3 هي 1 0 2 5 50

 ءانلانهلك اذ فو:ديس نبا لاق لجزمءاةمدو ترعلاقاوسأ مقوس فدو عضوميدأاو



 عال تل ءايلاو .واولا فرج. هه. ”هلمهملا لادلا ل دف

 0 دو

 <9 ىيمدم سادس 0010 5

 راطلاباو 4م هنوص قع هال كين مكون

 ةنيئاطتبانلىولناو .اقيكما ارعالا نبأ ن نعاهتوسعب .راةاوتوعاشإبا ٌكينَياولا

 تاس 1

 قررعم وسو كوس وكوت مو ”ىجباجزلا ن نعللاوكناو عارك نع يااا
 ص 9 سس

 ليعف ىبلعضزالا ن 001 لاىوناو فورعم برعلا مانأن مو موبو عضو مكوخو

 ع اوا هم« دك تن

 تاوّناو ةدئازءاهلاو لاقريثالا نبا ا تأ قيل وسد تفتح

 ريهز لاقدسأ ئبلداووحو مهنام1 نارك اوال
 ةلءس ساو هد -ِ- همم هس 1

 دفا يي قيلاب وفرع نيداف 5 دسأ نب فوت - يل
- 

 لد :املالوق وع هيقولاق هند ريما ور نمودوسالا+وبألاق ١

 4 س8 هر د ثور ه 92 هه

 رفعي دوس اللا ارعالاننادشنأو َناَدمه نم نط ناومحو «عساو لاكي وحنان

 مس صلع سه مدل < سءسو

 ماقسألا كدب اَسوادنأ #2 هوجو واخت ينج

 هعضومىفكلذرك ذبسو* انتي وبتس ىحوء ايه فرحءايلتاو هماتفتيواكنارسفيلو

 . - تع قبو نإ 1007 ,ء

 ليقو روظلاولهاكل ارقفىدلا وفدلاوىأدلا م 0 (ة يبا لانار ست

 ب , رذىال ع مدالا دشن او تلا قا اقم هعوأة ليقور ردصلا فيضارُع

 ويدعم

 ثالث ىهوتفتكلا عال شات ايأدلانا ارعال نبا لاق 000 ٍُ رأيي ًادلالال_خنماهل#

 حتى لهاكل رات هو و دا عجئأذلا ثيل د داو انهن مثاله عالضا

 ةيأدا مولع لكت َنلا:ءام ماظع هيل ابو ديا رعبا ل هاك نِميشكل نيام

 نايات يمس لاقي ليم ئبالاق و راَقَقلا اي و قيل در تارأدلاةديبغو أل اقو

 قمم خانك قار انوي 1ع فئدلاولاك ناتبأدلانيدنغأولا

 اهبلاو اأو اهلك عوضا لوط أى وساع ندد وعلا ندو عسب رأو عب رأى حو عواض

 ىهو عالما قوز فت برا نبا ةرميلديزو أ كامو فراق

 ل

 أ نان رحانر يكل نادت لاق و ُخ اوس نهعداقالاقيو تدع لكم راني تس

 1 "0 ةرطلوقدنمو باوصاذهورو هذمو: ألا

 دور وظف اقل نمدراوم اوه د موا نا

 كلب ىعمبار غلا ةيادنناو قنعاراَاةيأ دعب لوم ىلع لا ىفدإلان عىربنباى كو 3 ِ دله ههه ع

 ةّوْح لهجاب أد خأف هلوق
 محسن ضعيف تطيسض
 ىو ءامللا مضن ةبابهنلا
 لصالاك ايف امذع

 لدالا ف ىه ىنارملا هلوق
 ةفركح ىهىلل_هرطناوءارلا

 ىاوملالصالاو واولا نع

 ها لاوطلاعالضالا نعي



 ١ (قوخ) ءايلاو واولا فرح 5 ءاذنا لصق ا

 تالاَرح تاننت وح د ٌتكراذا دال َن ءذامتثاتاذ

 ْ نعشيدخفو 4 وش ودق ردع هوو نيف ععدأ دارا ارئاطلللاةداو

 ٠ باعثهدشنأهلوق اوذو زهتصلفةأرملاتدعماذا وما لج راد اذاهيلعهتاناوض 7

 ١ قطنة كتيرا عيت ٠ ٠ اًباوعزابشلا لحسن 2
 نيئيشلا نيب اونهلا“اوكعاو قالا قودناو :ضءنز رماه تب رة ليل نذير رلايقذورببف

 ف 7 هذاا لاو كم ١ [تناننم رمش لافاسنلا ونضرالا نيب ىذلاءاوهلا كلذكو
 وج ها 100 اًيممظناب لاول ددسي | خلا "اطولا ىوخلاو هلوق

 يكسر مازن تفحم ولا ةفدحوأ لاند ضرالا ا
 | ىنمعالا نعى هوُسووسوهف لوب عماوذاو للا ىرخزالا لاك ٌتاِيسِسْمَملا طبضوءاهلاتتيوطلا كلذكو
 اوكبو د ْ حامرطلا لوقو ديعبلا لمسلا ىداولا واولا تب سوماقلا ىف
 ١ 0 ا نكلإقلا لكش اروصقم

 00 ودل -
 ص ردي *و هيراش لسا كو ر 00 لوالا طيضللدمشد رعشلا

 | د ريل شارل معرشامب سيمر ؟كوت هيك ارو

 طنز, ديت فاح و 570000 هناا
 هو -< هو

 زنببعك لاق اهمول فرط لوْتَطَعساذا كا ذو تو وتوحلبقو ثاحنأ
 -- نيازاساا نيقراطلا * مه مولا نوال م موق ْ

 ل ىر انسي * ةَشنَاالاذح امو توحأو رخآكاقو

 ابل لطخالا لاو شالك |
 يسوم ههكنسا» «.: ةيس كلان ضلاوجزتامذلاَت نق 3 ةعماو هم

 # ى 5
 مم و

 أ ايار ارعالا نبا نع قفل اا ةدسأو م هل ءاوحوابسيودلا وسو بيخملا تمشي وع ثوحنو

 . لوفر فَما لضتك اهتز » تسئل الف ىو دّدنأ و

 وعن -و ممعو
 ةرسوونا لاكو هعطتقا اذا هنو 2و هناَنْساو قَدْ اوهاو وس كانتي كار ءالائبا اهودعفرفحهلوق )0(
 ا : وي و ب تت 3 امهيف'احلالامهانل الاد 0 ناديا عابسهئود 1 دي م نع الا تدفع 0008 ٠ 3 ها سوء اذك هلال انش هلوقو
 : هلم يفحر طا وسو ءاهبانبارعألانباداكسس كلذك اهوذَحيقح )ل: .كئاذباو و اهماعابسوماقلا ف ىذااو

 ءاهلاب مى 1 ا 07 7 تك ال طك ل ل 3 ا ن2 طش ا اس عننا حاج قنوات حجج عر ع ع رس عنج هع دمام وووتسشتتا ٠ مس هأ ءاكاورف



 ؟4 (ىوخ) ءاملاو واولا فرح ع ءاخنا لصف

 و هد همه يمر لص م 5:9
 نوكتدقواهلهأن ديلي واخ ضرأو اهل 6 اردو واكل

 لول نادرهدلا انباع * كسك ا
70 

 الو طةساذاى وح اهمشورعىلعتي واشرادبه_هاذافلهسثيدح فو عقود كوخ

 ةرواخ كراع أ مم" غداة سعف لاعتقال ةيواخلراعأ هلوقدتمو اهفوقساهتورعو
 0 0 3 ا

 ا ةماعلا تا ل ا
 عضوم ف لج هز ءلافو ثنو ور ؟ ديو ادا لية نراو اهلوصالخلازاعأ

 لق و ملا ىعماهانعمةي وانتا "الذكو هتيم نع عك عكا رمل ركل ةراعأ مم خا

 ٠ يم و وس ب
. 

 توخىوءمو اهنماعيمم وشو هيفتش 531 ىتلااتبْمنمتوَحانالي واخْتعلمت !اذااهل

 سماعالب ةعاق ىهواهلغ أداب ىأرادلا توَحو اهاعأنمّتلخاذا ا وُحرادلا وتاكل

 ضرأ ؛ىأو كد :رع عقول اقي و ل نمالخاماذادودمءاوَّس ىو تبا ىَوَح ىمعالا

 مدمسو «©

 مسااوأل اق اهشارتدودم ضرألاءاوو فاط الفميف قمتي راو

 ٠ع وهض

 هيلح -رو هب دي نيب امى قذبوسم راو نالفرل خدزابقي و « هئاوح نم ضرالاء اوتو

21 

 هيلجرنيبامةسجرف 3 نه يوه ساتأ لايقإو متاوقلال ب وطاسرب :فصو ملاونأو

 همم ع -ٍ هس د هاش اضوم «# سب

 تميس يرتب + « لثج نوللا جرضعدسف
 رصةلاورصقب هواها نم فو اوأماوملا و نول رش بيوم أاب ,

 مبا اولا شوو عزا هلو خباب اوحو كوس ىَوَحو ىلعأ

 اهاوخو كلذىلءا مط امد وكناو اقوال بن ل وو ةدالولا دست علك اردت

 0 رمل لاقي وعمالا ماعط ىل ءوابولك ند وحاهل لع ارك نعةريخالا هن ةيودتاهل وو
 5 رك 8 . سلا

 توَحو مداد نماهيفدعتشتءابيفدقوأمورغحاهل ترف ا هيو ودع ىهف تيوخ

 1 س 5 و ف ه 5م

 ان كلاب :ةلايعوتبل 0 كن واهوطر تصخ يي ودملبالا

 ا ءاقإ

 اهنا َنكموهكو ربى اذاريعبلا كلذكو هيحانجب لسا اذاو ”اذنلاو هسْدجو
 -_ٍء 2

 قام هنامانع «وىوح د ماذا ناكل سو هيلع هتناىلص ىلا نأ 1ثد د1 او «اهتانفت 0

 هما د# 9

 اذاّدق ةاناللاةد هن ١ همضو ا وكلذنيبامىوُك ىتحاهعترو ضرالان عهتط

 ناستئا دقلة نقوم تيس اهروذلاهكو ريفاهتط قاكفُتكَرب

 1 05 وجا وج يدم مو يجتمع يحرج جيج جبع ع ما

 خلا راو ضرأب ىأ هلوق
 لوسط لاو لصالا,اذك

 ىوبعم مأ



 شاهبهنان ىضاهوق
 هامةباهنلا نمةخست

 داسفالا ولا ىلعءانخالا
 شفلاوهو اللا هنمو
 تاخدودسافلا مالكل و

 ىنءملاوةندعتلا هنبانىفءاملا
 ىل_ اينو[ صل ناكأم

 ديك أتاماللاوهباستاخ هنامض
 دعسلاف هناك ىنثلا عم

 هنبقياضي نأن م لسجأ
 ءافولا نعز #!ىتحاذ_هىف

 هضم ما نمذاع

 ف 2 ءاملاوواولا ف رج « ءالنا لذف 3-1

 قد عوهناذكعهد_كنأدقشفخالاناك نافذالوءئالو ناكسالاب ليعافمحبزهلا ف سلو

 نالايتض هيت ةعنالاذ#هوءابلانوكسد 5 باتعلاو لذاعمر والا لفأ» د_كنأ نمداشنا ىلع

 حزسهلابو ريض نمت نالوعم و أليءاشم كلذكتف هرذاولاب و لاه تا نك وذ

 هاك الاوءاوقالا نمناسعذ نحر عشلا ف ناك ناوور_عوبأ ءاوراك ةياورلاق كلذكن اك اذاو ؛

 اذهقرطظانلااهيأتنكناو تبلارسكَن ملئ ك اذن مراكسصأوةثالئون سلا قحاذا
 2عجوا سف

 | شيلو سنس نك مالكذ ضورفملا مزاللا مشاء انها م

 م ِ لجر مهاوق نم هد وبدسءاكح اك بَستلا ىلعهذكلو ةملكلا تن لعئالانالل عقلا ىلع

 ذشناو راها سوو كو رامكطوذىأ هيوبيرلا ل اقتنع نال ضاوي

 مساهس 2 ا

 ىاطقلا لوقو زكر

 موا هس سد 9 تو

 ريغلا انامل ىف تتسح ادق 5 «نك مارال لاا 27

 ب ودون أ لاق نيش أ هقطنم ىف هيلعىشأو راك ل ةلاعفانللا نم

 و

 توتة شفل!لوقبا ه اوشنألو ”لءوةكالو

 |نأنوع ولوقلا ف مقل انكتا كلالمالاكلَم رست ل رهتادةءءاممالا يحث نذل و ا اال ب رتل كاظم د ل

 |القّيذكلاو النا عدل ن ءثيدحلا فو يلهأ وهسيلعاماذارهَدلا +ملعّوخأ ندهن روكي

 1 ا < 1 ع . هو هيا
 َ ناك اممقاوتّئمه- نمل حر لاق ةدسع أ ثيدحفو هبارشوهماعط عدبن أ ق هللة سحاح

8 

1 

8 
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 سقا هر ٠ه م57 يوم

 هلاق ارهدلا نحو رهدلا هيلع نا نموهو هنمدرفو هان ى أرك «نمةقشف هن ايضا ل ةس

 ةغباتلالاق مهلعَن أو مهكلهأزهدلا مهيلعَو ْاولاطرهذلا هلع أو

 ديل لعّوخا ىذا الع 80/ تلل ل اي الهش

001 
 ا ْلَمَعرْهدلا َىَح نردد 2 را لاس دسللاك ا
1 

 0 9-ه- و ةءو س مرسوم مو

 ىخاو فاقت رفا ا دلناو ةردغلاةونألاو تدق هيلع تنشأ دسفاىحاو

 رشزتدنئودو لاو اراك يع او ةمئا لأ نع هُضرْبكدارملا
 3 يان م هوم وم90) 6 5 200

 * آو مونت ىسنلابهل 1-3 ا

 0 0 كاان يضقاسناوهدسسسنب ١لاق ىجارثكالا فرعال او

0 

 ةيلاكأ ب دوام الا: اواي وتوتر سل مراد ) 9 لعأ

 تن وجو رادلاتوَ دو 1 اهفوقس ىلع ةطقاسل 0 ةوةلاخىأاهش و رع عدي هب واح ىهفىلاعت لافأك

 امدح



 غذا (انخ)  ةايلاو واولاف رح »« ءالئال هف
 همس

 نكسر يبدع كلك علل 26 كلاذأ قسوفتساَحو ايف لسا ةالخخ ىطعأو ,ةالحةد حاولاوةالخغا

 ناك رع نب اثيدحىفو ابقنمالاجويتزاتيبتا لقت اهل ندمال مير تيد فو

 رباك آلا ماهر فتيل ااذا ةرمنب ورع ثيد- -قو قناه عشب ىأ سرق لك

 0 500 وذو ى - 1

 عطشيىأ ليك فيسدلاو ىذا وبال اهيل سَرقلاوريسعبلاالَحو مسمر تعش عأ

 َضَو هع يلك سرفلا نعماللا لَو هنوعطقمو لنا نوأ ص نيذلا نّولالاو نوما

 سرفلات يكس فلة مْنبا لاك ماِيللاهيففَو ]دس سرا

 لصالاءاذك هلئاطوهو هلوق لئاطوهو هَسْطت اسي متو 4 3 ل

 شماهب ىذلاو "لمكتلاو ردسقلا تل ىارعالانبا ملامح راسا اًنطَح ات قام الخردل ل دو
 ةيايئلا» هعدؤد 00 2

 ١ يا عا 0 ليقود وصلا( اخ لعأ هللاو كاتس ركعات عدو اًطحامح َتدَهلْ اذا

 -_ولاله

 ىا ارءالانياووهدشنأو باعث نع عفنرا

 نقلنا هانا ورط 5 اجتاَدااهصْسَتْوَصَاك

 ةرداخلا لاكش ماخلا ىلا ظنا اواواه:مرثك] !"انماللا نالءاناهغل ا هدمسْنبا لاك
07 2 

 قاذناعياتلاا هوت سماع # 121111111117 1
 مكث

 مق ن مالنا ((انخ) تسل نقعد ارك ذم اخ لصفىف رك ذلنأ عشر ناك اذهولاق 1

 مالكا نمانكنا نبذ ملا فو :ىئشسقلاانكلاو روصقمائسوُدْح هةطئم فاتح مالكلا|
 هم, ودهم

 هلة:ةناكرىث نرقلا عقاسم أت تلاف هاج لس 0000 ًاوةمالك انك وهَسْفلا

 ملدو هيلع تلا لص ىننلا

 - وه

 ماددقاو 0 5 ف مد راو كلام

 0 5 هع

 ٠ْ نار مولا دوو - مح ىبكح

 5 ف

 ندير ءاهنم< 35 الكل ا نع الاَتنأو

 و هَ 5-5 د

 ماد صيبا 8 00 اضاس فكلاقو

 ناعما 2 انع" + بكر رلان م ريد و

 اهيففتذيقاذآ قه الا ةقاطمورعو اا هاور رةديشم اماكن شفشلالااهاو راذكع دبس نبا

 لاق ءاوقالاوءافك الآناسعا منذ تةلظأ اذاو مسملاو نونا ١1 تح الاوهود اودع

 هلا نم هرعشلأ انآل ةديقم نشفخالا نسل اونأ اهاور دل اوقف مهودقىنخنب انأىدنتءو



 (الخ) ءايلاؤ واؤلافرح « ءاخنال صف 8

 ل *لةطع .وىفأالاهاذعملتانع :و

 اكلايعُر ءةيعلايعدعأ »*# انو اوس الها

72 
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 ْ ةوالخو ميجا فرح فروك ذ دموعو الك ىربعأ ولن حلاك ملا اذهّنمانأ آلدملا فو

03 
 مت ص2
 هم ومو 00 ملم م ص ل

 أنين ركيب عسب ةوال وهو عش منط:ةوالخولبو كلذ نمو ءسشم ل جر مسا

 يل | رلاوب أ لاك
 و سورو 2 5-0-4

 قالمة ءاسقاَبساَراَ * امتدح ىدوج تلق نإ والخ

 55 :درَجواذك لعفام-هاوقو واحات حاولْصتلااَن منايا .ةفينحوبألاقو
 تك © ب اس مص ه2 8 ع

 ةحاورنيهتناديعلاف ا طقسو تر دعأ

0 

. - 

 جل 5 يب
 7-9 ءء

 | ية بابل دضيثالال تلك رش نيش | من تا غال

 ٠ عمدنأ ىأ اف لوكيل و ةينحو اكسال لعلم عم عمق و اهمعلَك

 3 2 خي

 أ ا ةزمبللا لقلا مالا لان هيديف ىل-ولقتألو ب وقعبلاك ىف نيدويع

 ىشعال الوقوهديسنبا ششخو عة سد راذافةلا تي

 هام معدد - ميو 032 هو

 ْنَدعوَمالَحَتل * اهع اشاوركب كودو

 لا لئكدس رقم شيد حفو ديرو موزع ان ألبءاث يكد" الا اهدا الرعاة ارت

 هسهعو "ٍ 5204

 58 ناكوأ لاق امو ىمصالا سفرك لاق يىدردب ن -0نيعن ءكالاه
 2 ل

 . را 5 هو 5:9

 ليرمجلاة عرش رديعتف 3 هاله اسنك 0

 س7 «ة وو '.لادو 6

 ىَرشألا دبش ديد أب هرعت نيل جرلا نأ ءانعمنأ كلذولكلا ن هةف'اطلا الكم

 دوم عه

 ينالجالع رحتلا قامو نلامد هوةوةيع هنأ كلذو عيب فيني هلفاممتلاب ريعيلار ايفا

 اهلك هباا لأ اهوار ضرألاتائأو تبلابلثُعو فقودفر كسلا فضانلا

 سامع ت5 ا مءو

لاف هالّتثاو امل لنا لو ىايعللان ءهذه قطان 3 نانا واتم“ الْخإ
 هعطقو هز 

 مدس ند

 مدا ل هيوعّصواممالْخاو هربوا قلاب هعزت فاعلا لاكو هعّرتو

 تيمسدبو هتيلتحادقو عيبا لوك لمت ىذلا نشيشمللا اوهىلآناثنللا ىنانعللا نع

 ةالغا



 ىلاودَع ىلعالا نيش الو دايحلا معد رع

 همم دس <

 ةرعم

 كيلا نيامسبتموخا ولكل الخ وةد.-عاوملا مهن ودامت كر رود علا تنآاح مهضءبلاق و

 ىجبو 3 مس سل سر ع

 رغص قر وزا قعبش 5 ىشىل قو حالما هريدي أر شلال انفال

 ةفرطلاق جيلاوهوكرهزالا لإ عبو نسل ءةيظعلا لَا ليقو

 دونم فصاونلا نفسا لَح #* هيك ت لسا
 ٍ ماض ع

 ه 852 وا م

 م و و و 1 2 و دا ا ياللا 53-5 ىشعالا لاقو

 رمل لس ويقام ريدا فاَحألاةماَن ناو دلاسعت لوقو ئمناواش يئااالشو

 ه2” ور ع وع
 ةعرق فات عر تاتو 2211111011 وىذاوملام- هةيلالا

 وص ست ا 9واماما تس م و5 يا

 نار ينط اذهل رو دس الخلف ثددحلاه مو اه خل ى كسور كام

 0 ه << يق

 0 الاشتحي دهنوو عرش تت أرب مالا مورهالا نع 0 و هلتداوأوت رك

 رتلا يللا 3 هو هللا ىلا ىو 3 اوققنألافوال الات مه |لومرإنتلق

 ّ نابجالا ىلع تقلا كرم لا نرد ارملاوولذلا نمل قبو دو ةدايعلل لكلا

 رعاشلالاق اتي و هنع لك و هفاليس لح و هلأ ىلا نع

 ديدخا طيس سالم. كشر دل لأ دويشلاولسالسا نأ « ايد لارأ ام

 , لاق تاماذاةناكم تالف لَك

 اًطتْمالوذ وا هلاكم لَها دبع ناذ

 تناك ني ويئاذاالَو د ةناذاالخو ب يظلا لك ًاذا خو َتاماذاٌنالذ داك ارعالا نا لاك

 اة عب امرك ءانئتسالا فورح نمتلك الَعبواقبلاال وعدت كناكممتنا ل االلاةي وهب 7

 بصأد ديز زواديز الخد_ترادلا املا: ثدالا ريغآل يضنااف اًديزالّعامتاقاذاف هيصنت و

 تخلل 7 زالخ نواح لوة:ىرهو+ لاك لعفل نيب دق هاف اف 7 :زالخامتلقاذاف 6

 الخ هباوصىزبنبالاق ديم ىفءاجنمالخ تلق كن'اك لعاذلااهيةرهضتوالغف ماحس اذا اهب

 د دعو ىلا ةلزتع بفرح ني وهنا ضءيد معو هفتزرؤديز الذ تلفاذافا ديز مهد

 ال-> نالاديز الخام نواح لوةتبصنلاالا ا فدع نوكيالف الخامامأو فاض ردت مومض»

 لاق :ديز نم مشوا ىأ ديزي لذالك كرد اهمط وف واهل "لصالاامدع: توك ال

 ىذا ءاس تندر اهوقتو لعفال> نأ لدفرملا فر ل وتالي رذاصملاامئربا

 ( رشعنمات برعلاناسأ - © )



 (الخ)“ "  ةايلاو واولا فرح « ءاملال صف 4

 هَ وو و مدلل هه ه-ه)-92ءدو

 كي ولأ ايران عرضا ردت 19 سل وذيل ذرب عه

 ١ وطلع دلي ثنو نسلتلاوهود  اوراوح ىلءاعنرأواالث امال ع نداوعجاعرو

 | ندا لوقدنم مو نقاتل ىلإ و اواو واس نواب ولمدة لعاعبزأ وان الث

 [سرو هرةفصد تا 3 روعح

89 

 دوعصلاوةيلكتاٌيلاهآ « اهوم .ركيلاعرلاا ببتر

 | هتل ىشرر عشا عفرو لايقع نقلا بالا مينو داهم نعال ترس كودو
 الوقت تح ىضرأالت اقف ةماح كن" ة يبطل" اقف نيس ما 4 تلا دقولرهنع

 ااتاوقالطلاّس' نكت ةرغا|متافاعدس ْدُح هِنِعهَلاىض رع لاقف كلذ لاقف ٌقلاطةملَخ

 | نمتّةلطواهلاقعن لص ةقانلاانههةيللاىدار ًاريشالا بالاك قالطلا اظناهبشي طفله عاملا

 | قكواهر غيم لاس فاهكوذخؤرتر 7 زغلاةيلطايدا ارأ ل قو  قلاط ئهفاقط قلاع

 | هاف لوقلااذ مستدام متدارأو اهل ماطخالىت رار انلاو اهنيلنو رشي كلا

 ظ ناكو الاطلال قالطلا عقو ةوبلو كت ًارهاا مناف اهدي“ 11 رعد لاق قالطأ اهيلع حيف

 أ ةقرقلا ال ءافر رئاوةئأالا عير رمال ع 7 زف "كنا تنك ع مَآ يدحف 1 اينماعادخ كلذ

 نااهللاةي أ أ ارملا اهيقلطتةلك هاك قايعللا لاو نةلطأ الانأ راينا انثي اواو
 ع

 [هئاز سنان تاخد لاق اهالط ىاذاةأ ارم اهبناشَتقالطلان ءةباكة ساكون ر

 ظ
 ا
 أ

 سه

 نانأ سضاوُوأمأ سها لاقو لولو اوال ناسا فوت يتق رم حبا ل

 | نبا ثِزد فو مةلتاسنالئايلخ أ وَناَدلَخَو لك لجرو تانز رعى تاون واول |

 ْ ىشو هتفؤلطتتناكذ لك تن كيور لوقيةيطاملا ف لجرا اكس دال ةياكارع

 رمح نورس

 كلن اوانكسنا يمي نيدج أ سابغلاوبأ عقوقالطلاامبّكوناذاف قالطلا تانك ن ممالتسالاىف

 ميغ( سامح رثكلدكنأو مالكلا َنَسَحْناك اذا

 الا نئرحال ناو 23 وم عمتوادعلابَض شرتحتو

 اةيةمفاينا روثدلاىلااوريصت و رود نما كنا ةالاغلاو راما الاشاره رج

0 

- 

 ( ىرهزالالاه < ىلا نيوَشلا ىريالو « دلشنأو نأ لك قالا كلذكو هتعراص

 قاع لاقت قي لال ب ناس لوو اما ع المسمار قيمر اس نان
: - 1 3 

 ىدعملل الافو ده سدا ى لاحم
' 



 لن (ال+) _...::ءايلاو .واولا فرح . هي :ءاخلالصف

 لاق." ىفلاخى اةالاح تالق ىنالاعو مهتع ضرعاومهك ريا امنا دخالا ماءاءزإملا دأأ

 لاقو 0 ا
 م م ةهمسءو

 ْ مكره هكر ١ 5 1 نقدا آم 50

 نمل هيف فمن وةيلكلاو و ماا هان مما ربىأ ةيرل اىثمالبلاَقأي ِْ

 هدم نبط و دوق ان نما ايفل _.عئام ةسيلقلا ليقو تالأعا |نماهل/اعيامريسغ

 م هم 6. و | بسال م" عم 3- 5 5

 دينا ليقو اعوتمستاكامك لفن ليقو نقد ىلا يطال بقو 0
 5 5 ١ هب 2 <93 - 4 م

 لاعب لولا اهبفل يفر ةيشخ ةيشخىلكلاو

 : عب عرايسي #2 هاشم ىكئابتراناماذإ ااا رماقنا

 لثمو هليقو دوقاز هناك ةمّرظا| وا لاقتَد ريت لتس ةملكناو لسعلا منيب 5

 210 7 هاذا ث ملا نممعلاهيفَناِل امدلَسفثيد حلا فو نيط ن ماهل ل ميدوقأ ارلآ

 الاجر نإ هلابك فئاطلا عادا ماعُا هع هللاىذررعث :دحىفو هر 71 ىهفنيط نم

 ْ نذل عضوااو عفة مبرالكا مهلا يجن أنا ولاول يلع مهل الَج ف فوك مهتم

 | لسقو دلو ىلع تتطعىلاى مليقو بتل تيل تلال الان نمتيلكئاو للا هرم

 نعت نمل واضح حسن رداع اوت ور واهو نكت تلا ىه

 تش. هو 8 06 سوكر 52 ١

 هعض طرت نأريغ نه ندنع تتراوح ىلع فطن ع رنا اراه يعدو ردت فرش ت توعاهدأو
 و 2

002 
 اهناور مقدر رز يضف ع ؟ىلاةا فلا لاف : ارو رالاالتلَس تيمدف

 : ايالدلا تءأرو ئرغزالا لاق اهمركل كلر للعلا هام ىرخأت تل بعطي اياق نم

 ةعاشاقدإو هفوة و نِرْلَكم م هواواح دقن الفون. نولوقي مهتعمسو 'موئالجف

 َنيجانلاَرعأىلاز م .بع شفاهك قر تعقل جسق ومعان ألق دو
 - مّ م 7 هو

 ءانام ناو طار نار الئ ألاتكر وايران نوكسيالوةَخْلممم

 : سا ه9
 هال ختفان "ركيولأ ةسلطا ىهاهله هبي ىلا ةريزقلاو بباقي وكت ,

 رع م وذو

 ىبارعأ لاق 6

 يفسةال والأم لكن 5 يولد اَرملادمآلاثسأ 3 قحلاباهنم اطينكداوهلا طبعا 0

 و هاو ءس
 ٍ وعدا وو نفطي النو اتا اةقانو 3 اهنا قوق اولا

 ا ةيبلكا ىنارعالا نبا اولي نينو أد - او مهسُُنال تدبلا لأى خيو ةدسحاو نمدلولا



 ا

 (الغ) ءايلاو قاولاف رح « 'الئالضف عَ

 1008 ىدعملالاق ىناخأ ا كاقانالغُتدكَلادقو الاخ

 ُك 10 [تع .ىقتالوذلإ لغأت 2 نول 'اتانقوْستَد

 هلا ا لاي ؤرلاثيدخ فو “ ةواسواك ل درا دلو توات نم لرمي قطا

 ةلوقك هن ًهنسقتلادرغاس ارمكلكى ا تد درةنااذا هنتتماخأ ًاوهبلا وهعم وهن تيوس لات بالك
 8غ يع

 5 003 وداع و

 1 بلدو "ىلا نع نت كن نور 1مم مك نبز بث يد ح فو هتاور تو راضتال

 | 27 ع 2 - < عمك

 تع هي لخساو هيايلاخ ىأن القباب هتك ربرغ ةلامجب نع ىكجو ذرفت وهن ل ةةسل

 د كرلحفأ كثيفا كْرداَحْ لما فو كيان ىو انو هع الو امن ىو ضرإ

 ْ نيا قعر يرانا سا آلا ادهم ليتنا و كا لاه يف تول اذا

 :اوا .ايخأروك لاخي ةالىذلاّيتا قلنا نه ملل ليل ثملا فو
0 

 الا ارعم 0 هيوبيسدشْنأ واخوةواختك ”الاو

 هميم م-و سوم ساء

 ا ا ليف فادي 00 ييسر أو #2 مقنع كنان "لئافو

 ثنأو عجبوموضعب دوت ريالوعمجتالو يال أو ق ولا نال لاق لتس عملباو
 مودلهلا نملأبلاعراقلارر كلأذلا يرصُم نموا َتنأس نأ ثيدح قو هحرولس يلو لاك
 انهت تناسيأ بسلا ىدد اوُلَْو همام ثك اذا ثيدحلا ةنموند دول اضإ ولدا

 ١ الا تنال ميال لمد لاكي نموا عمو لكلا ن :ىلدك ألا

 هولا لعق ق عاملا هلع جاذاو عبق مووت اومن سمهتعجاذااَر اًرىاءالدخ

 ًانطز جيرانك لقول ىأرعألا ذهن وحلا ةبد كنس ىربىأكنم قانأ اتلقو
 اا امدولاءنسل اوال مهو ضالاا ذهن هنارأخ امه موضع ناتو واخ مهول

 ةيلتعل لج لاا نسيقلاو زها لاق د اعمر "الا كاذكو هاو رالىفلا
 1 دنا سهم و ه دءو هم “مالطا ه» صدع
 لكحل احلا اعنرداىدزع ء عنمأو 3 ما ”رعورلا لع ىبصاخرت مأ

 «اسرك . هاو

 نت لسبلا يد ضير نعول لش

 م 2 2 ء

 8س .سوسف ندا مول ل
 اا ةفيانلا لاف كلذ ب د اوس 35 كلا ملكت قم م :خرفنل 9 دس

 / مع 0

 : وو 2

 متهنءىلفخلاع 5 يع ضعوا وق 1000 ولاد وأ

 نعرا



 0 (الخ) هابلاو واولا فرح #« ءالنالصف

 ىزملا سو نين عملاق

 تحد تومان أ منول 0 اَهَحَلئاَبَلا تاي لدلذاعآ

 ةِلاَغَد امون تدعو 000001 ةيلانىأةيكرادلات دوو

 كاجول املس لادوعسبا و ءثيددحلا فو

 اغلا هفءانعمثله> ول خاف هلوقرمت لاق اديان وكلا ءلرش )ناو ةسعكرايلا شو
 يسمو و

 اوفر فام اًملصم سانا ءاربال نأ ىلعراتتسالا لمح وك أ ةعكر لصو ىشوأ نا تايؤتتسا

 شرت شو: ضاق نيمار اور ديلا ملا نماؤرتاذا سانلانالوأ النسل قرص

 هَ 00 ه 1

 تغرفت تيلختو هر قتو ةبشوكماكأ كرشأب لاول رمل لاقي لاق هيذيزناورسمالثل

 ىاايعللا لاو هنعتوَخ أ ماعطلا نغْتلْخأو هيلع مادي

 نزلو قب سدكوُاو لا هبط الوأش هعمل ايلاذامّلا ىلعو نا جدااا الَحلوقن مع

 ىارلالاك م لا وذل قءنالفَّلْخأ ١

 اراغَسساواهيف زجل ايناس تا

 فو: مزملا اذا كوك او هالو 1 نيالا لك أ أ ىلع ماداذا كولا ىلارعالا نبا

 يان ديفرفأ مدكللاو ملائما كمر غيد أ ام ملعواتال ثيدنلا

| 

 ىو.و رادو -

 مواوقهنمو هب هيدر 2 هن |ىأ ءاكملاهالذساف ثد ,د1اهذمو د در ا اذا آودةميواذيلبقو لش

 0 ورعو أل اق ىبوموتأ لاق هريغلك ايولاذان إلا رم ىلع نالف لأ

 ةةهو م مى

 نأن وسي سانأ تا سايعننا ثيدخنفو ةيطنأأمىأهسكمالسشاو ئن ال

 اوف دكت ن أن ويْسَي نويت اءاسقو هون قلنا هامّسلا لاكي

 الَخو هيالخو هالخافَكلا قكساو نطو دود «دالكلاو ياتو

 عقتجاىنايعللان لا نا الك اوأْش قا فان ءهسَموةّسلاوهبحاصب لب لا

 نيالا معم ىلا لاقي و مت شملالخا او. لات هلا لاق 701010

 نعمذه الدكهلشأو مسالا ةواكناورد ضو اوال الدقو هس لح وهَلاىلا ىراصأ

 اذهو ىرهزالا لاق ةئم هرصس هياللسو هنمترصسىأ هيَتوَح نوت وازع قايعللا
 هَ

 تلح مهضعد لاو هعداَخاذ نال وينالفو هظنحهنظأو هزيغل هفر ءأالبيرغ رجلا

 ىمنكى سلع أ أحمل :لج رااح الو ةيو بتول وعلا ةالخا+ب لأ تال

 قاذكم ىلواكاو هلوق

 ما هررحوبيذهتلاو لصالا



 ىاذكه قالخد دع هلوق

 مك2اىفوحامعلاو ل مالا

 ررحو , اسالخدنع +

 ها ةشفاقلا

 (الخ) ءاملاو واولا فرح »* ءاذثا لو 6

 00000 1 . .٠ .٠ 2 ةدو فكوي قاو 0 5

 لاف رطمن مسي اذهىف سلو ض دوم واع 1 ةياخةيجابعانفرلا صمون أ ضولا

 ١ هوم >>

 مأاوفحالاقفقرماا قياس بشباب ءايمسلا ح اقف قبلا ضار اوما دبعونأ
 7 دهم

 | ىارعالان بان 2 هقيخَح مان الجرو 22121100 ايمو

 1000 دوش ءاوقلا وشم نبا ىف ٍْش م مداسو ىذا هو ونمىدأف اق 0

 8 حربليقو نفثكتن رمأ ف اعأ جاربؤراصو رهظااثلذو مال مشو أتاحت ماو

 خالو“ هنا ضرالا نما اننا موضعي لاف وبيلا اوالاؤ لاه ءاملنالاز ىأ ءاضتلا

 0006 لما و اهتم 5 3 هلرع ردنا عقلا

 اواو اهرب انس

 م لافلام يقال عجل و

 فيو 0 ملا نر وظن ءاشرت كي داكدق 5 ةيفحأومادهأو دازهيلع

 لاغوهو »فو الود أ هبفنكملاذا كشأو الكاوكاو ناكما اكَح (الخ)

 اذاوىلاعتهلوق نمو هالعتساو هنرق العباب نمالدك ساو لارا ارو ضرالا نمءالقناو

 | لج ناكمللا لأ هيف ئثالو هيدحألءالح ناكمو .. ىلغىيأت :رك ذم نورضطستسية يآ اوأر

 لاف ٠ ىدعتالو ىدعتيورسغتيخأو توخى أت دلخأو كلذكمدج وهالخأو ايلاخ

 1 ليقعلا كلام نبت
 السيد عانت 5 أ 7 قرا ثادشا عمتي

 ْ هند وهل لئست يلا مذ كنا هبلطأو ىجاجزلا مساقلاوبأ لاق ى ربنا لاق

 | تلاق ةبدبح مث يَذخ فو [هنن1- 1 ىأافوذحم تملأ ل وة ةمنوكيلوقلا اذه ىلعف انامح

 || ةيلك أها مهلوقنمننالولاف ىريسغتاجو ولان مايلاخ دنع ىاةتمد ثا

 ا تئذلا لما فو هيف اراللاخعضوم فقد لحال رااالعو جوزلان ها

 ش ]شرابات نمرإلا نسال ما:الغ هلو ضرالا مرارا دود الّناو د امل

 | غرن مع لاو يذلا كلالَّحو هدمت اهالخ أوهايو ذامالسرادلاتَسو

 لاق



 4 قْح) - *ءانلاو واولا فرخ ءالئالسف

 شرأو راشنتالاوبووهطلا موف سالا هءاوتءاذاوراتتشالانضوهف +ااشنأل رتعافام أ

 ئدعقشلاراركا لاك نجاه ةيفاخأ
 مو 6 ا

 لوْغْت زال ياناطيغ 2و سنا وديفاَنتَْنَعِبلِإ هن

 كلذنا وعم .نالاةنيفافلا تالسفالا وةسيفالا هاننلا سيك أ ام رشا سانا ثيدطلاق وأ

 كس ردقلابعَر ّرشلاَو نيا عرالا ادا هرم راصبالا نع مفراتتمال

 لافو تيفال اطل اًمّداَذاَتاَسيرفاَوَلئاو اهبتاتالالكلا قب ضرالا نسعطقأ

 ىاوذتا لحنا لاقو نانرتقمتالوقااو بكانأا بقا راينا الغنا رلاىهىنايعللا |

 سائلا ىحاماو ه: :ءةياكتملاعقواذككت مدل دعت زك كيلوا

 نرمشعلا تاشب رلا نودامى اونا يدصالا لاو ةيفاخا تح او تاون حورأو مداوي

 لاق هجانخ فاوخ او مالسلا هنلع لو ربحا عل اطول موق ةئيدمنا ثيدحلا ىفو حاذأباٍمُعُم

 نايف يدسفو ةلفاخ ا متكدشا و مداوقلاٌدْضر اطلا انج ف ىتلاراغ لاشي رلاىه

 و د -ه<

 يد ةحلقلاَنلَب .قاوألا تاغعشلا قاوقناو ريغص هندي رب ل

3 
| 
 دشنأو هلمغد نوم ةيرعدسالا عثر هاش ةبطاو تا !ولاك أ

تامعسَسلا ىهىنانعللالاقو نهاوعاازانجلا لهأةسغا ف ىهو
 ةدحاولاو ةبتل وُ اوللا

 م 0 هلك وع 2 هك ب

 ٠ نهاك اس«نيقاست 0 هين دوم تقال رمت دوسأ > 3
 و

 لانتارلوع ةو.كلات هرج سفاسن رعدسألا اهيفذختي قاف يسرك فرأ ْ

 ..لاق هيو

 78 ىلعادعبا 7 را »* ةمفددسأدسالا اماتقن 2 2 0

 2 هوو
 يف دوس ”؟ءائتبلاىر ”رنالاق أيا 0-04 وةيلَسوُسَأَ اون ةسفحدوسأ م-هاوق اوقوأ

 0 مع ا شاملا < ا

 "لد تا ل اوقكر ء«ثبلاقف رسام كيرا يسر |

 دواشأ الاامدغ 3 ل ءازتاست ين هتنكذون اف ةلاف ووش
0-0 

 مود مه اس قوص #7 ع 6 هد مور موو مءءءو

 همصدسع» تاه

 هاف رعقلاربلاةرفعاو 5 اوانامدنا عييججلاو ترف مفتاح هاف ا ةيفناو ا

 ودا طيح يدع 8و اذا اس»ب ا

 يبرد طك ومع سادات قو كل اامسْواَو اوهحوفدع قربل ا اهخو ايما

 نتن دولاو هذة رخال نم انكم الل علنا ةلاحجارو معايا

 ىارعالانياكاف ةقيقعلا اوهفالاسهثالوانسعذُخأب نأريسغن ةءامللا دابا قيال



 (ىنخ): .. ,كايلاو واولافرح ه ءاختال صف ك1

 بغا دسالا فول انش نموا « .العالومنيباعنلا ميس
 نيود اوقاف شغال لانو يزف مر ارب وقنا نخل جوس زم لع ءوهف

 هو و

 ٠ 000 هالو ند ل ا

- 

 ”د

 نا

 | تيفحعاجو قتلا شابا ل قدنمو 4 ارذكسإلا نجر رش الاو قس عجامهدح انايزعمدلف

 |ةرهطأىآ فش دلاَسَمَح وقتنا اعلا بردا مالك تريح كاذكح :نيينعع

 اعرف نسوق سوا نورماللا نس نوكيالو كتشن ازخر راوغ ا تالفزو ءتيئشتشلو

 أتونلاو 5 داوي ودارأ مانيب ناةيلاسعلا الىوّتعلا وق هنمو: كد نموهو هله

 هييقلاجب و ,ىكءسورعلا هلت ءادرعاشلاو اضيأة فلا اهل لاقي وةنكا اسلاةنرفإلا

 هينا يشل نيل ككل ةيفأ وأ أرونلا ةبنحأو ةافخملو وقس امّلكو

 امك 1 اهاضألاو اولا نما » ىلا هلع

 ظ سا نوب كالا ءاقتسلا ىلع قا منال ا ذخادح اولاو يسأل ةششنلاو
 اوبس الا نيرة نورد رج قر

 6-2 1 1 رجالا 3 : كسل اوأطشرهاظلا 0 ريفسمإلا لوقرونمنلب

 6 2 قو دعه ء

 0 را ندع در مماعحاو #2 فصاوأ تول س الأ كلى

 يم كلة فطتفيجلا وعلو

 الاد د عع هيما ووو 59 . !باحأ ص اق و

 : :هلعاب ىَتعأ لاق سنإلا ليقو

 أ جبقاملا ع نم ال "0 ىلا ادب ىلع :

 مند اي قاينار ذاب لانو نان معأفاعا نمي راسعب ءاص أ ىنانعللا ىحبو

 نراك هوي اناا“ ايفايناوةيفادلاو ري موكا ةيفَخ يلاقي ن نجلا

 ىذدتءوناباو هىذلاغ ىنءيفادلا عم وهلاتىاوكلا نمبر دباصأ اضيأ برعلان ءفاللا

 مهلا



 قاف رس فو ةماعلا: ءارقئهو ىنانعلا لاق اهي راوأواهرتس أى أ هيفا دك ب ”آةعاسلا نا
 مْ

 هتبكش أ لوقناك اهءاطغىأ اماسي توكي اهيقغأ ب ناقد ٌقىددف ع ناشد

: ْ 
 وة

 0 مافى أ اهنْشأداك أ 1ث درقو سفح الالاف هركص باعه ترأذا

 ه2 9 هك

 ىؤربو هو ريل ىأال باور اوقف اوصطشألامثيدلحلا فو هل "رهن ىارإلا

 ءاقشلماو اهيلعمكعلطأ يكف ىدشفن نم ريا دفتلا قاتل ًاداك ًاءارغلا لاهو ءانحلاو هيا

 رعاشلالاه ىفافلاءوعثلا اوهزوضةَماعلتاَو كدلع رتاسوم

 خم جرا دعب أنس نقل «ي انانالاعورسلالاعو
-- 

 ب ظ

 دعصتءايمنلاو اوحْفَ هذاو 3 ل ا

 غو نيرمال وكيف تي مو رتغالت هر | تمس ىلانقلا ىل_عونأ لاق ىربنالاق

 ءادلا خب مهعضتدةاوز نيم ان اهبوَس م قدناكهلاثيدحلا ف و مالم عب ا

 ءانلثاو نينءارقلاىدحا قلعاييف حدك دم "اةعاس م ميد ٍِقَح قحنم

 ايس ميقا هدا ىلا تره كلوق نمة يللا ثلا لاق ىلا ىشلا ةمفالاو ىفاخلاو
 داس ساء

 قو ةيقاعملا ىلعةوخو »الن ارس بيشوي ةينالعلا ض.ةنةيفاقناو ارسعأ

 تر مل 0 22

 مكسف 2 :1 هن :دامع اودقت اىألدقونب دبمتمنيعضان أ ةدقخواعرضت مكي راوعدا ليزنتلا

 ىف. عللالاوؤو كدسسفت ل 3 ذتتاوه كمت لاقو حاجزلالوقاذه ةدامعلا هانغم*اعذلا نأل

 هادمسو دهس م

 تيتا ى أ ةديفشو يأ 4ُثيفَخ اشي كو 55+ اترضنو نوكسو ضحي ع

 دئالوأا تامه ىلإ ىرا #21 ْعَضأ لوتس ازا تظن :نمتكاو

 دواسألاهوجوتْد راوُتولاكل 6 اَدبدإ نود 92
 و لى دس 22 مد

 طال يرسل طورو اسمو.« :ةوُفح كك اقلاع
 لوغب ةونخ كواكب هوقو ءامالا ىلا ىسفت :لعح أ ل ىأرازال |عضوموهو كرف تظفح ىأ

 ليللاننييتانز ملكدي برب طباخ لكى رسل لطو وةلوقو كنك توك ًاراذاؤ كداز قرش

 نودطضسمالو سال نم توفت قرا تلا فاير ووو اكل هنن ياو نوسشن أن كد

 ىععتمتشاايذقانا ىف اردفلا رنا لاقو' تنفتح لوتالو وتحل كلذكو هام
 وهموم5

 نشأ او تيفضسا

 ) رشع نما برعلا ناسا 6 نول



 قا ءايلاو واولا فرخ . ءاخلالدق

 0 ووسك -- د هل كر ا

 وطقي ناؤطقو دلال مدا ألحزو اًمعبهشفزة نحل بكر ىلا كيرلا: ناوظكلاو

 وسوم اه ربدقج جرا فيقيكتناب , 00 وهنتشمف

 هذهركذ ىظاعبو لطي وهوّرشلارثكلا ايلاينر ءألا نا ةيزكما هتلر تقتل

 قير ام ًَ قيوم مخ ) انخإل قانرلاف ىرغزالاةلفنالا

 نوتاشنأنمزوجرأ اذار افلارطملا يلاقي هحرذساومرهظأ ايفو اْفَ دل

 اسرق فصد سدقل او رها لاق نرخ
 ميعاص ١ ىكط

 / عا 1 1 ديه 2 287 6 هع

 ش 0 2 ادق 00 »* 1 نيل تا

 -« سف

 ىنايعللا هدشنأ دكت
 د3يادك اه اذهب 0077 انام ”عوو غءمءو عمت هم م5 ةهعو 4 51 زي ع مار مو م

 مالح وعتاب 3-3 هفحنالرسلااوقكت ناف

 هكا ولأ اهيفخأدك أ ا :[ ةعاسلا ناىلاعت لوف رق رق هروطتال ى أ هسالءلوق

 1 | هسفخو < هلم هيف اء ىلا ٌتيدَحَو بيج ديعس نعل رس نيد # نع ىفاسكلان ءىلا كلا
 11 6 هيلا ؟ةِل

 + . رو هم 3س اساع

 | لعصر فوشان هتدكومرسودلاتسفخأو دادنضالا٠ نموهو مهرهظاضيأ

 | هلعفو افا هيفا نأو َتوصلا تيم ثيل دوا قكمالاهبلعو ىو ابان

 قلق ةيمسيامو قا و قا 0ك ارسال قتايت#
 ةيرتب ل - م 8

 1-0 0 / ةهمسو 2 7و - و

 ا هيت - افاد كيفه وسالت كتل قدك 6

 |هلنست 35 د لاك هتملهتفاهانتك ىلا ساو

 هم 2و #ودءو .اةورف اش مرني دماةعو

 . نوقشت : مارا الج ازبار

 ْ قوبلعت لأ ”ةيندم كوم ا نافك أ ادححلا ارذقمالشاَسنلا قداو راهو دفنا

 ١ عطش :يفقتلانب عش اند رن ىلع ثيدح فو ع وتقل لعسياثيدحلا

 نمو بهانلاو اغلا َديةيلعَتْْلاب نئابلاو قرانا 5 ياعسل دبا

 ْ ماتجي ايي نسيم ىلا ياو تلا لْظَءمناَقَو امهانعمفف

 ينحف لاو او كلا و ةئفام كيفان قدما نم ثيدطاىفو ةيْفْش ف قرش

 . لد .زنتلا فو هوو عكس (قاماودزتتإليزغتلا فو هك وراك اف وو هداغو رهظي)

 نا



 7-5 (اطظخ) 2 ءايلاو واولاف رعت « ءايئال دق

 أ تطاق النا مالم يه قانا راسا كورا ئانكلا ذا |
 لو. نأ اذه ىلعهمزلنولاهاناطخلابةفاهدرءانلا كلرانإف: ءاتلانوكسو ارنوكسا تفذع ّْ
 ىرخمةضراغلا دكر ردا ىرح ءاطضا ا ارعاشلان الوقينأ هلنأالاا ارَعو انضر رع وف |

 افافذسانونلا فقس نان ايعارأهنالا» ارفلانهذو اناثواعسوالؤق و يفةمْراللاَدكر رب ا

 ا ىدانالا داوبو ا كاك

 بْضهلا ن | نمفوأح 0 2 نان م ناَسّنم و

 ابمسمةبش فلاح القي نايصلاُ نيران ١ ل 5 لا ىف قل زلاناكملا ل دل |||

 ا دشنأو ناتي دارأ الا ةاف اينو ْ
 ٍ :خكا /
 هع ريد بو 5

 انيعلا مان و 8 انيسمأ انيسمأ

 دكلأو فاالاةرماللاهلابقتساليلا كر الف

 لن أ * يا : :

 ذاكش لو را“ د * داولان ءن 0ع نقار ا

 رتكألا لا عومدسن الأ فال ءرلادلاةنفاقلا تكلف دكم لودر
 ةرواعهلل غلا ظقلبامهاننفَقنلاو مهلا عن امل اذار لاك املا ومساعد

 نون فدع نالءارقلا وق نمىدتعسدق أ ناله قاشتكلاِث هدم وهلا ضيا
 هلوقفةنكاسف أب ةضقلا ل ص3 برعلا ىراننالا نبا لاقو *ت تاوطَح عج او فور همريغ .غئنتتساتلا

 وود دمع

 ددلأو وططاطَش نماتطخ دارا: اب اما نائما ©
 داولانمضااوءاسيلايزسكلا لص ولاه لكماكلا ىلءدارأ 5 ٍلاكذكلا ع ركدق 85 واق ع

 دوك ف أب ة خفاف داأ نوب وهنا لاف ىرهزلا ه« كانا
 و ه

 لا اونكتسا اخى أم ب رلاوناك سا[ فلافو عبد انأ 39 بوسع هذ نم عاب«

 لطخالالاقو ناذللا نودي الك نان يا ناموا
 مهما ممو <

 الؤغالااككفو ”لولملا الد 3 ادا ىهنا بيك أ:

 رعاشلا لاك ةئدنحو داك طيار ناد اان "مهاب كول
 0 ّى 2 25

 تب بوعكيلاى لماع ب 2 نف وع تانهرم مياوص ماكي

 نيعل ادي ىلذهلا لاق بلا ظرلغلا ىلغانأ

 بئاَتلاص وثاراغو شي ردسلا ف ةرعك طاخ
 سا م من

 قاذكم جلا انيسمأ هلوق

 ها 2 رحول اوصالا

 نملوهةدامف هب طي

 بريذهتلاو مكن اوناسللا
 فب ىدف ةدامىفطيسضو
 هأ انهامباوصا او “الا

 يجند



 (اطخ) ءايلاو واولا فرخ ٠ « ءالئالصف "عم

 *: لقت .رمالا ف ىأناطسّتلاتاوخاو هن الئلاعت لوقف شائعلاو ألاف تيكسلا

 || 00 زن ملنقثتلا ءكرئاماو اع موهظعففخو عامشالاو هةيقال ل مقثتلا|وراتخاو

 د .ثالان !نم:لف عمت ب رملنازفلزاف و. ةعضلانمم رن زامل !19/ا

 ١ ال دلف :تاوفسؤ واح لمس ع 2 ثءلااتءالاو مسالانيبافزفتار 2 رس لثمن تالق ىلع

 1 تاوطشنحئاجزلا لاقو تار لسةةهنئاع انو مالا فقام ورانتخالا ليقش ةمتلاراص

 | نيبمؤدع مكلفا ةيسشعم هانت تفر اوب نال ءانعم ار ذل اعوام ومقر ناطبسشلا
 اا , متاكاةئيطقلا نم ناطيشلا تام ملطف ر قواه . هباود قتال انعم ثيللألاقو

 1 :ردمذهكتقانلاقيدي زوأ هلىعمالوةزمهلضأر ةراصمألا» ارو نمادح ؟تاعامئرهزالا

 سا #6 نس

 الا ىو د ىلا فاو ىشةلجَي وة فان هئىأ فيلا تالا

 اوططنأ لعهشج اذا ئربس تيأس و ع اوس هوو مور هاا

 انالفوز اتا لايالواذك ىلا تيطتعو سانا باهر تيم لاقيه 4 زواجتاذا هتسطَخ و

 ١ ناسنالتعداذا»عالاقو افيقوان 0 1 ُّط طوقتل تيبلا م الأسم ١ ىططنال

 سامع سو

 ٍ اود (اسج) قرت ىقوت لن د طيمأى أك نعي ىلع لا :ميديأ سلال طخ

 ْ | ليغطلانبضاعلاف لت لاطبال ورك اد ووو عم مباطت ملا اريثكلا
 و 2 وف مدد

 ا |ياأي 5 ا ميةدساو ل ءمكح و عت 35 موب لكف مكل كلو ىدعلاا

 اسيد ده هو 1, موكداوك آلا نغماتساو 5 ٌتاملظاخ نججاولاك باد

 | ناتيطتمل عجل ىلانمىلعلا باغالا لاقت هسأو عاب اذا محلو ركل طافناو
 | وهم

 اوطيد ومو ندد دزمشريغباطكو اظياطش اغلا كت ماظاطَسو واولاانهلص نال

 ا تقتل : مةيطتة ظلي داّطباطَح اقيم ل 3 طخ ءرفلاشب مثيهلاو وأوظلا و

 | ل بوه يتب نسا تقال ماس مالو ”ةياطتسفل ىلعانك اسافئل ا ءاملا

 سمس هو ل رزه

 كلانا يا جرد طيقل هنا سواتخسدا ىرب نبادشنأو مم هللا عمضتلاو

> 

١ 

 سا ||

0 
 ا
/ 
١ 

 | : نأ دو

 ةلم كابا نزأ عمدت اك ع يضبلا ىل طاش ودعي |

 تفحم وقام زكا فلاب تو ىلع سرافاب ا لاقولا ىطحلازازةلارك ذيلولاق
 لوقامأو لكونه عوسأ لولا ا رووا نايطتولبلا رملا

 ١١. ١ وعلا هيدعانس ىلع بك أ .٠ اكان اننا سلا ها
 ست < -

 0 ا م اح _ 7بببب



 ع م هايلاو ناولا فرع ه ءاللالضف
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 رانعلا ل ميلا مف نلعف يبت بويعلاو بيع هنالد ودم اصيب اوال يسع ءاصخلا 0

 نايل اوءاجو د ؛ وربما ظعل واد موا ارامعيالا ضيفو ايش امو شاشملاو

 سادسا

 هاف سو هيلع قى طق لونين غماسلاب تنك لاغلب نخاكوو نابراقتم |

 لمت لونر لاقل اوكري 5. قديما لرش ايلاقففارغأ

 5< سس ه' و

 ماعلا نموا شوعبسا هدول سن ردا ةوصخ لم .فوث ل كاعمل معاذ تسويق

 ءاننلانةيضخالا ىصق ادحاو ىف عمت ل رمش لاق رخال بالا
 رولا لطلاوءانلان م صان ال

 ناكل” تارعا او هايف لري امو هلا نمىضخلاو راش تجيك ىدقناوأ ا

 رغاشاا اوقىفق لحن ةعس رثف ىربثما لاك ليلا ىلءاههالكو رقاق ىأى ملا داوجا ٠
1 
 2مةومعم 1

 ١ --  3لاقل نم داك ولان رجس اان يو 4

 نب رج لوقوتمو لوعملان رخل اكءاصْخَدَلعل ا
 980 سرف هم 28-2

 ليا مورتشلا انصر 3-3 همر واكو

 لثءملافاضر ا هديسنناةركذو تبني سلو ديردابا لاك راؤثلات ا م)

 اوطَس[طَح مس لع هللاو:اواوا مرتك ؟كارعاللا الانا تزمه ىلءادسضتق لاو "اياب

 انماؤبطمتو تا اوناش عج او نيمدتلا نيام مضل, ولا ىدمبولقم طاتخاوىَطَتْساَو أ

 ليقثتلا ل شدياهغاو لم لحفل دا هيي
 وطنا وةوطقنا لمقو نة يطول ءاوتلعف ةلزنجاذاهف . ةوظخةد ْ

 ةوكر ثم“ ايد ايو طنز هينا ةدحاولا# 7-2 لذة

 .- 51 م 3-0000 هراص6طع

 رطمداووءاطخيداوف . ف ةبظلا بوكت اراه ٠١ ل[
 ها هو 2 هر 28 0 0 از : |

 دا اوفةدسعوبأ ىوزو رطلاويشياودعةسودءتوودعلان 3 فكنت: م ولص ىاكرببالاقأ

 2 هريغىورو نيكروطم نضر أن ب زب 5 ىتلاةطيِطلْا ضرالا ىمدالا لاق طيطخ

 52000 5 م و عضو# عقب كفي ركنا لشن, فن نيرا

 ل وزع هلوقو دج ىل افلا ةرْثكو عجيباالناف 2 و وطول ىأضانلا اقر |

 نبا :اهيلامكوعدي ىلا قير اوك نقال قرم ى هل بق ٠ نايل تاو اولد

 اذكهرخ الاهمشدال هلوق



 ملا دمسأ تضع هلوق
 اذكهم#ملافتوقانهدشنأ

 مك ارباداج تضع

 رديض>اهتنواعو طيقولا موي
 موت مها هرظناف

 '..(ىطخل) . هاللاؤواولا فرس « ءاظالسف 2 هع
 يو ا هةموو نب 3<
 7 ل 12 مئا ا تي مانا 3 هّثللا تدامو يود كلود

 5 انابااخابو هلع نالم ناتيفا 4 لذة قاذإ هيض نا كج رخل اقو
 ء 0 1 -4

 م لاس ناطقات اياب * اماه اذا هني ناكحص خلاف
 00 3 5 ٠ - 0 ةرممو < ناس

 0 9 ار كر والا همي كاعد 0 زخ الافو

 000000 55 يو ”لروتم 2 رخالاقو

 0 .ي لا وم 2

 تالف ارجل ون همك مدي لافراب + ىصخأ

 ودعت ا وول“ + زها المات لاو ةضْدلاَدَسْاَو
 0 ههه سلن مو و ورع ةساول

 ااا 5 1 هقلعمميصخ تب ًازاذا 5 :ةمضنوك أنآ ابأت نأ

 | ناعوت قروب كختش دايو كنك ةانلا قد نايسُح تلق تنئاذاو

 5 ل 2211111110 ز0ؤ1ز 7-1 ورقم لك ءارغلا لاك

 [|ديزرلا هيفا اتم بف عربا 0 بولا جاجتر هابل 2
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 دا

 و سول ) د) «ه-

 مع ذأ داي تزول ب هاتيصخع لسع ان او قدا

 5 ما ىدوباةغاتا لاق

 اون 0 يملا و » هيصِخ يدا اة كذك

 52300 يبارعالا نبادشنأو

 الا ميكدمُح قورغوكشي  .اسانفدورباجا نع ماندق
 ةلانا هاهو جرت « اسفاذاةوسُف عراك

 كيلوا لب تح ىديبألا نيوهملاوب أ لاقو

 ا 4 رول ااهيف ضي "فاصل ذاق 5 ةيفسدوسأم كيسح أت نكلق لإ
ِ : 

 0 روبل لح." 7 دي د 2 8

 ليش رات د ميول اخرس

 مل الا ةنينثتىف ةرتنع لاو

 - سوو هودمعود ؟ - تايم هموم ام يم 2
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 . م6 5و 0
 نبا لاق تاس ايزل يس انزنم اوزك نأ كذا توف أاذاثؤنةيصللاوبيذملا
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 يدخت ىصخ لجرءديسنبا ةيضخاولاق اودرفأ اذافنيمسالاو نيش طل هنا لاش ليعش

 أ مءالاندوبشهب وديسلاه نايس ومص عدلباو ىلا نع عاين اصبح لوقت برعلاو

 مس

 يأ



 0١ (ىصخ) .٠ .ءايلاو واولافرح ب ةاخئالصف

 نيللا هش 5 نم هبلارطت لوداع ناك امهلوقو م حولا قل نساايلا مدا لاق

 قرت هديت نامل ىشيتو ىذا لاقف نيائعلا اطيق يتلا ئرذتلا لاق جدلا
 ُُه - : -2 1

 ثنا دابكأ ا|ىدحو ىذح تبا لاقيو هعضوم وشو ندعو دصأد_بفاموهو يشحف

 ايرث ضرع ندا رك وكلا نم اوت او درا نمدوشالا عنز نلااعما كار ءالا

 رعاشلالوقو بعك نثر ةغل لهو تفتش

 ىئخوباطر عي يدان * يلمس ت بكر وأ ىدنعنأف 5 ينألاوخ ا دوسألا يش

 دئازلا ف ذْبلاو ةدامزلال دعا ىلوالا فذ نك ةرورضا نيءابلا ىدحا فد ىثَحودارأ

 ىربئادشنأ و كلانه عدت اانا نزولا نالفةريخال ةذتعورتتسلا بل
 س) سأل دس

 بغفلا ينحف عافت وص 3 فكلا ضيقَدنعنيمداقلاو 3 فاللاواهفايّتوصْدك

 رعاشلا لوقو *كتلاداهكتي «رخ ارفض راين تر
 00 - نود © و

 ملسوهياعهللا ىلص دبا عمتاشجلا نكس ىدهلا عن منأبتيشحدقلو' ١

 ةدحاولساننلاءاضغأ ند ةيضائاوةيضللاو ىلا (ع) لعأهقاو 7 تاعمانعما انا

 رسكن[وعمسأ 1ع لاقت هلع عونأ لاق ايصخ ونامت .وناتّيسخ ةينثتل اووف

 مى هو 0

صخ عمباو مشد ح اولازلوقيلو نايس ةيئتلا تعمنوعافلا
 ىدخءاحدقىربننا لاق ى

 00 الا
 ٍٍ هر رك

 ةسياو 1 . ىدغك هراغض »* ةيزالما هخ ااا
5 

 ٍِن 3 نييهنارب ٌلايَصْحاَسا #2 7 'وفاوشتأاسان ' رخآلاقو

 تربل 9 :ةياجوسو رن قدرك هش ]ديس نضال 5-85

 سمسمه هو م مودم 7 ةدو وس 6 و

 ريما مروان ايد 2 سس

 دشنو ناَمّمَسل اامهمف نال نان دلخلانايضلاو ناضل ناتيسفلاو 2 4

 م :١ تم

 ىلحراباماوقيلطَت اما 2. يلجأ انهن متنكذا 7 لعب رامابراء لوقت
 ب

5-1-0-2 

 حا هدف 2 وع ف 11 لئَدَتل ميس 5 ا
- 

 ثرعتلا لكم هو ىري َْن لاق ناتاطتسدارأ

 عراك ود دلالي 0 هناك ادقبلعُ ىف ئنكراشأ



 يلءهملا ءاححلاب محاذا هلوق
 تنلمكتلاو ل_صالاىف اك

 ىأ م>لافو بس دِهملاو

 ساسالا فىذلاو هادصق

 فيل ادب رب لافو ميدان مج
 ها هب عام جاهموجيو
 .ءووععم

 لاةياشخ درب هلوق )0

 ىرك ةدامفتبلاق أس

 انيديان ىذلا لصالا فاك
 نونلا» و ةناتشدد ه
 ها :انهامباوصلاو

 طيصضتن الف ىدخالا هلوق

 رمسكو ءاملنا ب مكحنا ىف

 1 امهيفنيشلا نوكس عم
 ا

 (ئشخ) . ءانلاو ؤاولاف رش ه ءالنالضذ 5-3

 تا مث

 ىذيعلا قرم لاق سس احوز

 5 635س

 ف هرم مح اذا فارص 7 »* 0 نس واصل ارااَدي 0

 اكاةينشخ ىتاع لَ رلأأ ىشت ف وكلا ةيشنلا ,(نخ) اهمسنم ف ارصلار مم الادارأ ازآ

 0 ا فاح
 ا ايجثأامأ ال 18 1 0

 1 زيتا ا و اي لاو تاس 0 ا وهو 00-1 و

 :اناكنل اذ هلاش, هو ءاذلك ةيشلتانالامهوح ا ىطابَك ءاودالا ىر

 ذا دمادلان تيذنح قو“ « اصخأاماذااشخ تقم حامتلا لا افوختش أ ىالذ

 ةيلطشقلانملءاف نان رات ارد ميل ّقناكأ مع ىتاحوسانلا عقاد ة هَ 0- موية را

 انشقت قعساؤفلال اه“ ارغكر ايفا موتهم وزع اوقو ةنكرانان الف تا

 هقازمانيتقت نركب أنوال 5 ءاتخمو رضحاءالكن م هانيشقل حاج لا لاهو ام عنى أ

 نان وكيت أزوجيدقوام مرام ل يأراف وقرا مالكن ههنأ لءلساذلاو

 0 الام :وةهاركلااهاتعمفتلان تاتا تدر ورعهَللا

 ىتحتوللابءعدلا نمت ادق سابعا لاق "رغباتي دح ىفو .هللادارأ ىععاندراف

 |تككبارعالاباوكحو توجر قععانهتيدح هوز دنع كلل مس ًناذَيوكينأتيْشَح

 : 1 ذسنأو اذكنوك نا ةامك كلذ
 هس م س 7و 5م

 07 اكناراط ٠ نر دعتل

 | كتل 1و قوى أبدع آلَ نالفىم الاكل لعام

 هيت كتقلازامانو تالا عن ةلالاب 231 ا 5 بندا
5 ٠ 

 مب 0 0 -

 ا اذهولوعفملان ءٌبععتل اهنفءاج قوى أ 14 نسوا ناكل ان هم-ثحهنمدشأ

 شلال ممل بعقل ءئشلاو ءامسش أه هدي ومدس كس دقوردأب
 |ناذاشلأو تنتلا نمَساَيلا

 انتحار 5 يا ىلارعالا

 5و ُ مهو

 00 ىلع مَ #* امتلك امّلهاجلاُب 5

 كا و هأنإ تاكل نكح وأ نان نأ ل .او



 انك (اسْن) ٠ ءايلاو واولا فرج ب ,ءادا ل ضف
 اسم ممم ا 92إإ78

 ديس

 رب رحلاق اءازكلا ٍ

 علما نيجلا ىذئاربغو 5 انقر ع همس ىجنا و

 ىورو هلا هان اردلنانزاش شو دح هنينمو ةناب عوقولاو الهلا نع را نوكيدقو ا

 هعو و م6 6 هع 76-< 0-0 ْ

 ناّده هركو هنماب خدش تنك هم زخأ هير ةننالفىفازاو هوز هان لاقي هرهقىأ هللاداس 1

 مع هدو 000 ع

 ثددحىفو انلاع نم نييصهريعىأ نيفدان يانا ول امارفم هيزخأ

 2 هم

 (خ) تتم اردنا او تك اوفو نان زك عج ادار رح .ىادنالؤاا زخررغ سل ادعو

 جو ورلانامعالت ن الح ناكل ا اوخا أدوا كسايقريغى عجب ىباَغا ى هور لاس ا

 تيمكلااف . وأد رقى أو اسحاق ]

 اهتمام قواسم ع ليف اذإ ىمالمراكم
 ود سها وود متاصدم# ع

 حوزاكز قذر قوام لاغير ئذلادا ارث ةلكاسقتاك رواسشنشللا 1

 ىة-

 انضبأةيؤرلافو «ىباخخلا ماكل مري #4 هب ورلاف لوو مهم لاشباك

 ع يدمه # هم 8و. 95 وس

 اكز أس اخ أ الز 2 صنع 3 نأ اا

 ع ىهدع 5 هر

 اك هزل لوقتب ,رعل اءارقلا اسس ىيباخأ اولاد مورس جل لوقي ا

 ىركسبابب ا نمم-ممو 000 نم مونمو ىةباببأ 6مل م اًمشدرشلو

 ةيريبدلا قادشتأو لاق

 ضنا للا و 2م

 بعت سانلا دود واوا 5 ةعبرأ نودنئاكزوأ بتاوناك

 2 موه سو

 زوملابه تعال ذا نالف سيتا لوقتودرفمأح ورا لوقيف بعلب ىأ كريو ىو هلاقيو ْ

 1 7 524 هم مع 87و

 ازدندارأ 5 اكزدمتا نس ىلع دعت 5 سرفةضْ ف ارعالا نئادشنأو اعوُروأادرف

 © نأ

 انامل كربالات ةبعبرأ صول يف روم وس

 و ساد " 2 2 ميس .

 6 لوكا « كيس دو ل ا

 لاق ربع ةكرشلا

 وم موس وو

 ىنيناؤاذأ هرهطوتح نم أ * راد جويل قار

 6ك ٌراَمَغاسْلا ىلا بغل 5 ءتالنع ء ملا نايا لا

 اوأاد ف درو عل اكرم ادوات ى سدت لوسرنغدأ دسك را مشيدط اذوأ

 2 ب

 ( رص نمل برعلاناسل - 6)



 (ازخإ) ٠١ 'ءايلاو قاولا فرحا 'ه. ءاحللا لصف 51
5 

 نام 0 زاخلا 1 ايزي داون 5 األااوُدهتاذاثازر

 همونال هوما مدو نإ موعد

 ُئ وعرأ لم وز كوز نحاول اف ى رت ترحم هز رحال ثم لف" 3 .اووردعل ل اوةيدارأ
0-5 -_- 

 ةياكتس نلانعتهلوق هسنمو هتسضةىأ تير امهضعبلاق نما نانو ا وكوت ْ

 انئدلا فئتها كلذ هلوق فلاقو نوت الأ ىنْدَض و نوُومالوهَقلاوُعتافهموقل طوانع

 ا(عَقئاذال جرام ةمالكن مو مضفور لاذ[ هصيْصَقلا ىلا
 لانس م ضس رك مالك ةلاماوأو هين أريغ نمهئلادانرخ اولا ارو 80

 ادني تلو «شلا نماتن لاق فدرزرفلات ااور دو هلئاذا نشأ هنحاصا

 نمفارقاوشاخ دوك قيل عبرات فدروتواغإو ار ةرعشأام هلئاق هنا ىرخ [نسانلا لاك
 ا ا |اولئاقل لاقي سلما فتيان كأي زحمة دب هأو هيلعالةلءاعدااوهانمنا كلذ لكن مدار ماو نيعلا

 0 2 قدزرفلا نطاخرب رسلافا عفو هيلا ير ,طئاوةيزذاو داو اخ

 م 2 فال

 عادم اوال روع رت بر موقرادبت ال اذاَت و

 هنو اهانة رجال وابص النثر فو هذ زطظىوربو

 عمد سد

 ميسا نوقع رذسالو ءايقت اب راند ىبعشلا ثيدح

 هذاواكن ا اور ةديرأ ناو كحسم تان و اولا ىزخ اندلا ف مهلا كلاسعت هلوقو
 2 0 ها ٠ اي سر وسا 3

 قت تتم نيدنزبث يد فو انحسار دودة ىزحو ةيازخ دي 0 ا حو

 نيم اروح اوزذالؤ موقلا هوب اوكا هتبطخرخ |قلاَةؤ داهملا ىلع م هيزاغم ضعي

 ىهوباركا نس نكسساوانههىزغلا حضربمال هلال ىزاا نم مسد اوُرالدوتدسعو لاق

 ملم توم س 202 5

 . تيزتلاقإ يار ير ىرسايطعان مو امر رك لجرلا رح كالهلان ملاةيء[صسالا

 2 ها ةمرلاودلاه هنمتيكسااذاانالف
 ”هىم- -

 العر + 1 يطلبوا بناجن ف د 0 2

 02 - 7 م

 ا انامحتت دوكيت أر ارنا ىر اخ دك بحاصرور 2
 ماع

 نيويغسد زغواعجتالعأ نيل رو اوال وقر رم اذارأ ىدلاو لاقى قنا

 للثو مسهعاووالو موقااةوجواو ياو نماكلذلاو ص ني تالودا لحاف كري سنو مكلعف

 عملا اوهنياَوتوؤامحكاَذاَدَم_ثافاصيبقا سأل عىذلاوع وان أ نها ونان ملح رشا

 ”انازشلا



 40 2 (زخ) ءايلاو قاولافرخ اب ءالئالسف
 ع ع 03 .-- . 0 03 2 .٠
 8 راغاريثكل 6 وادشناو امناساب طلت !ىطذعو دن ةأرمال لاقي ىاب رلاىف

 5 7 سوه 5 هد 2 هب .

 نان الاقي ىدْندَت ىهو 0 نالها هد :هزثكو هو 5 نالت ىهوربلا ىنغتيل# 1

 انوقوجس مولا لوُلاوبألاقو نذألاةسنرسمىأأ وذتانان“ ذلالاقنو
 املاك محال امد دي كاوا 01 0 الن

 نو طوع رسوب 8: موو
 مانجو كتملعل #2 مور ستون

 -- ع

 زادك اوه نأ :الفتيشألا ذأ ىااوأ قرار شلات اذا ىذعلا ثيدحتفو

 دعس: د فو خدع قنا ةيخيرت_سمىأ“ اواو ندالا ل ءاترالاو

 وبر وو ع2

 [مهئمدحت الكت نام نان اردنا 0 ردات هل حدقو تاون رهيب شيا ذؤزتا

 اًيواستمةينثتلا ىفةدن *اءلاءاتلاولضالا "انو مالا ناناز آن ىف رعب الوفد نبالغ اوت

 لخرلا 2 ((ازخ)ءأ قاوياواول لتعم ديسزب ارك ذودنلا فرح فرك ةدقو ظفالا

 مص 5س كيم مس

 قاوذعلا عبضألاو لاق هرهقوهساساوزح هوزخع

 رودي+ تاء هع م سدو

 ىوزكف ىفادتت ًالواموت 2 نست تف لَهَا

 هدو ع سا #7 م سل

 نزف ذاوزتس ونبأ سنا تؤتي نو ل 1كنتناالو ىلا هاجم

 كنف هلة ءاط قرا قيقا لاعبوه نع تلك هزكاو .تةفتشما

 م ل

 دسللاف اها اه عاتي تا

 لملابس تلا دصنا 35 يسر سوما 8 ١
- 3 

 هماهد

 لسجل هقريشلاب اهرشاو 23 يلا اهنبذكتالت ريغ ١ تييق

 ةريسخالا ىو ان ان رطل را قو موسلا ىزيللاو اهّضارو اهساناوْوَسَيادلااًرحَو

 مولان مالو لافت هلوقفقدءاونأل اكو ناهوكلذ,لذف ف ةرهشورشوةبلب ف عقو هيو بس نع

 200 هم و دوم ٌٌٍو : 0

 0 ةح نمل هْْأ كلذكو ةسجج همر دق مادو حلا لذا ةغللا فكلما. هلا

 لاقو ةازضوةن ىلع هماعأو هللا ءانتنأو هلنادتاه أ ىأ هتلاءازش أ دقو ناوّهلائزذاو
 "يلا 1 ا للا اا

 ةأرماو ءايصسالان مدي ارح ىزح ىزحو تاوهلا ماب رخل رلا ىرخ عيصقلا ىف سابعلاونأ
 ش ةضأ لاق انو

 هواش » 907 ع لعق 0 9

 اناتمروزلالوةبث مح نازح » اهكضاونات راكم



 ىاذكرصم نيسعلاو هلوق

 ىذلاوبيذبتلاو لالا
 00 نيعلاب و ةلمكشتلا ىف

 ىسععم هما خلا

 (اذخ) ءايلاو واولا فرج »* ءايللا لدف ؟4

 3ث سا ساس لص سا 0 م ى# ع
 قارا واو ادبط منال امنع رساداويب حشو

 وس 8 017 2

 ا . دع ىرتلاو ىدنع بلا عد هع ذي عا ضايؤ شا

 لاينر تنس مالهسو ةبنظ نونا: ابا عر بصنامغاو
 م وس سل

 د اهسينكما مام اوزان طلة دج زرقا دوز نزع يع ىارلالوقىفىربنبا

 وه 7
 برضىدهلا «,هيهال ىف موتا امس 5 لى د ريش ننب ب عك دم_صقففو لالتبالاديدش

 - ايام تلا مالا لاغ د لاهرتسمن 0: مبرضوهل وداع هن ىَدَح رسلان ره

 ناتفلىنلنا هيمو قوطتهعسن خود ثيللا هقرقاو راك يراحلا م

 |اغاؤديسز لاك عضوم“ادكناو عاركن ع ئاَدَجهندحاويادلا ثور عمج زد دود :ىدلاو

 | هللاو ود خ مدعو ىد خ هونجد عمافاواجنم مرتك أ ايعاللانالءاتز .هنانانيشق

 ا ان نا هع 5
 |ادخندالا ن !تيدخو ةلئمرسكلابىدشو تَعساوْدحودعأىنلاذَح «(لذخ) ملبعأ

 ا | ىتااىهلبيقو مولا ىلع ايفر كرسكت الياس ا هرج ءاونج مهو اسد

1 
 4 ا

 5 دحوأةقلخ راو ليخناو سنان اننرحكب كلك قوناخني دلتا ىلعاولصأ هتحركسا

 رابكى ذنبالاق
ْ 

 ثةدوهرزوسو) رئدم- 2 5 ء هدم ا -

 ام +: نارام #4 هنص-ندالا عدت اًدزحبا تعدم 5 هوه ىليل خاب
 م

 ”*همو
 ْ ىتخأر مناد تالا عَ ءاوذست أ ماوىدب أ لحرو ولا ةدارا ىلع

 : | لبلادنا يوج نة دعاسراعتساو اردنا 11 "الاوىدٌ أسر ةكاذكرندألا
 هد

 رو ة. -
 برت اقعلاةيفاَعكى د »فمع .: زق اقثلا قف صرتبامم .لاقف

0 3200 
 دبا مهر م د م

 ١ تان نم هنالواولا وُ ىلا عجب ىرهزالا لاق 9 ىهوتعتلان مةنبل تيس او دج ة عبو

 0 مساوي م5 *ء ى.٠و مو
 يفلان مكرهزالا ازيد وذ ّذاووشس ىلع ليتا كالا

 ملا فامرصب نيعلاون 2 يود 87 لاك عمسلا

 1 0 دشنأو ىلغونأ» ءاكجت يهاب نمكملا ني اطيشسرذ مس ئاناودلتا
 2 0 وو ووو. مم جرو فروا ه2
 بون هدقومظ ةوعديدإناظنس و # مويا" اوداناتزمدقو

 همم م67 اضم ل و
 ٍ ينارعال بقوز.د.دقو تعلو عارك نعةبادلا ثور عميرذدوداذكاو

 ١ لحرو زمن ىلا بزعل لاقفز رولا هدم نفرعتل تان با نيكد يز ىلأس #1 قف
 وع 5 .٠ ه- 4

 اا اضيألاقو انهى ةرهزالااهرك ذدوركبملا هعم-أ هن ىو ىذا ىدنخد قو هرمشلارزثك نإذتخا



 ام (ىدخ)  .ةايلاو ىاولافرخ ه ءاثنال مف

 لاش نزع هلع اهضاضقنا اما تشات روصو هوت اَنْ ىلا نايقعلا نم يئن ١
 تك )وم ءس

 يل كر نمبول -ةموهو ضنا قهوتك ادت ب ولاف ْتدَقْلااذاَتدَحوُباقَعلا تئاخأ

 لءفطأ ان نهانعل هدام و لدا ار زومولاقىيممالا|

 سا مصو |

 ددسهلا ةاوصنم ميشال - قوص عاملا كالو : : قي |

 ا م مدهع 4220 هه

 ىدعوتت هموىداعيإ فك * هنددءووأ هبد-عوانو ا تا

 رعاشل الاقولاق ةرورت يمد

 هو و د مه هاو مم وه صم
. 

 07-200 اوم نانو

 ١ وو هم او أ

 لرب نيج هيمر فدرقعمل 0 هىرّدب ايتاشهنلإ 7 د اجلا

 2 نق تاج

 وهم 7س دس

 4 للا ثيل نطرخو أ عر نهفات د هوت نس قيل نأ , اكو

 رب رح لوقن نمت اشئفليقواعرببا
 عوصتم 54 2-0

 قاخليللاو اقلام ىلع 2--ت ثراه ىرقلا خو ْش 7 د 01

 ناك اذانذبلاٌلدسأوكلا «لنخ]) ءالول ندطلا ىذا فارعالانبا قايد كلانا

 -- عود د

 رايت ليفلاو نع رقبلا كو لَحَر اة نولو ةي نوذاكيالو هونك بيتش

 : ساحل انعم او يقال سالاوةز ٌةءلانوذ :هدحورولا هيدي بعونأ صو ' 'هنطيتبا

 01-2 روثلل ىلا فاز ءالاب لاق سالثأوا

 دال دنع < ار روان 0 3 ار تبلا تانغ نأ لع

 لب امتار 1 ايتلالدأو او 06 00 مما

 و هم م ريع اع -

 رح نال ريشي راقب دو ةسركما

 رشا هحاور قدعلاةَج 5 وج حاو 10000 ل 5# 7ممدو عو سل هس

 روكا ىخلاقو متل بح اسهر !نكعيزاالا نبا لأ ايعْتوكلاَ ةفيذ يب دحتقو

 اس ىديس رشلاورعبلاىَدَح (ىدخإ مد ةندقؤءالنا لاق جلاب ؛دومشلاو هل



 الاقي ناسكحإااهلوق
 وزدع هنادي | ىىذلا

 نع دن از ىال تيخأ

 القثم تدمخ وزعءوى ومالا

 يعم عا قاسكلل

 سس ءايلاو واولا فرس « ةعملاءا1لا لصق 4
 || 000 2222 ل لل 5 5

 لاهو لة زها نظاف ىرمزالاركذ دو
 ا 000 ا ًازيرمظنلا

 سوسو مسياراةلاهت لانش جنه اولا لح هلاقت ضل ن نممرهلاورع

 لطابلا يلا قطو 2| ىازعالان با ::تناماعي درس لس لوب لوىلبالاوأةقانلا هتلكأ ااذاو

 هدد مَ

 | ىذلاق مالا اذه برضي هلتفى ألبس ىللاوةيوطا لاو لاق و واو من وحلا

 ايهاب تاكا ام ادامه واه ا نوكتوتزمملا عباد اييشؤزنوول
 امل غلا ْ نلطملاد ب ءنبثرطانبا

 ةناكامؤهو ةسْخآلا حاوي *الا نمءابخلا «(ابخ) 0 ,(ةيقاانابلا لصف

 يالا و فنون ضم لعوامل

 | توتمين غبلعت لاو ملا خذبانوهاهاك> كلذك تلا نودوهو فوصو رع نم ابل
 ا

 | فاكدتءالا ثيددتخيفو زمشال ينشأ همجي بارغالا توم نيمءابخناو ةصاخفوصلا نم

 ٍ؟ نمل فرحيالليقو قالو اوما ةوفلا انج يلام فرإلمهلزق تمد

0 
 ري

ْ 

 ءابخ لها دنهثيدح قو فيس[وا سيرا تويددخ اللا صواب صف

 | ىعوة مطابخ أدنأ ثيدملا نمو نكاسللاولزاثملا ف لوتس دقو كشلا ىلءءابأوأ

 2ظ* 5 ميقات هنالزممل هاحلا لصأو_.هلزنمديرتةنيدلا ف

 , 2 همي ناو نمةيبصلا و هش يوت ا طكاو ةقيصنو
 هوب مست

 |تدرأاذاًابخِإَت دس" ءانجلاع ملاعق. ناسكحلا ةايختاعجاذا قاسك تدنحأ واسم
9 

 هس دوه »و

 هروح 5 ليشلا ققريعسلاوت ريل انش غاللاو اشبك متلك ذردسملا

 ا
 ا

| 
3# 

 ا
 ا

 ا 1

 أ
 2 ءر هم 5

 يعيع اوتو تكا 11 لل نامه

 8 ت.مكلا| لاق اهتدهبأانأ ميمو ةساما ئهو

 1 و ي» لى 5
 0 ج4 8 ينالوراكل ناجم 3 باسو دابة اورارشاًممو

 أ ودار وو نأ وكاد انعم ل دقزابمهل نكسهانعم لبق وو اوقو
3 

 ||( م :ردهاتكر علا الا تأت نمدنال مهلا ةلطأو ٌبحلاة الا وع

 ا 17

 ا[ خو ندمول فتوأ نط صو أ نزح نمرمدكما ذاوأ اكس :اراذا اوس كل زل 3

 آ و 0 4

 | هدهلناو:تتوئااتحو ضألاَ هطول نار و صقانلا ىلا نم صو
١ 

 ةئاقلاو



 5 (امج) © ةانلاو واولا فرج يم ءالال مف
 كك

 ةدهمو ءاعدو تخ ىسهريغلاقو انبالشل ةلاغلافيم وتشمل لاق ريخلا يع ئسعادقلا | ١ 0

 ليقو نبع :رمضاولاَميواواقأ واهل اوا ىأحالقلا ىلعئسةال علا لمس اذالا يدل
|| 

 رجانتالاق حالغلا او حالصلا ىلا اول ةعامها نعم

 9 عنك

 ايَهَدِدِقَبْكرلاَنافَلو لاَ »* هتّمفرلابام لاس تان لهلإ

 ىيارعال ب راعدشت ار وثلاق | ةماعلا
 © ساس كي د ام 5 ووم هع.و

 اوامَعامواوماتامواوُلاعت #2 هلدوموعريد بجسم ن خو راع

 للوقت ب در سعلا نا باطن اونأ م ءزو قامنقاغو قاطقاطومغ توا ىلإ بهل |
 ا

 م.م

 نال لهو الفله ىح ىلار ءالانبا اهبنس ساما ا ىأ ةدلجلا ا

 لَعوهيأدباك اراك 8 نوار ذاذادوعس مبا ثيدخ فو عاى نالبالىَبو

2 

 نانؤص قربنا لاو لاعتساوٌتح الهو تاغلا ,منوةدحاوةلك .[ةلعسناتلك اةنفومزكاذي
 وه هعدنص

 رجنأ نبا تيبدشلأو لأ قى

55 

 اكدت رانا ىلا 0 هتقفرلان ءالاسأث اكن -
 8م م

 نقلا عالق هيزالا تنزل“

 طابا دع .كومايلاهو امو 2

 ابي نفوق رتينتقنالاك اعلا لصغلا اذه نمو ىزبنبالاق

 وأن اكو قوما اني هوايا تدجلولةمْيَملااَذح بك اوك ة ”الث شو

 رمل الون نوي ةفينحوبأ لاق ىاَكلالاقيف .فزمدتو ةعمهلا ىهىاَصلا لوقي الكتل دايز
 #9 نعاس © وص

 نمهانعنمو ةشبالا نياك ءاءقتاذه مومن نشل ةايدتاهدحاووا بسمة عبهلابال

 نوكتنأنودنانلالاذبالُكدك ىو دلت انلبمم قش نآتاهزعك ةالعف

 دل ىنق ح نماذهنديحل اًةمدهلا نعسنةحئاهل اولاقم مال ءامملا نماهانلمجاذ علفالصأ

 ةغبانلا لوق كال ذ ىلع لدي از زوما ءاونإ نمايلاويكاهتؤ انضيأو متسع اهلصأوألا

 دبل فلا مملعلانمشلا حج 2 ةيراصازولب َنيِملَعْتَرَم ١

 تييكوع ءاتشل اورطملاودربلا اهو ؛ كلذكديد كارخلا ف 5 ءازوملا حواطتأاكو رايغامولاوأ

 ةهج نمذاشاهعج قزمهلاف هريغلافام ىلع ةيدقمأ ةندت وبارك لام ل عةايحت ابعد اوناك |

 - .١ 2 57 جسور. كم 21 . نو -

 ل,ةاكفهليعفي ةيد ترشح راه ةءارقف نس اعموٍبئاصكوهف عام اهيع مناف سايقلا



 اذكه فذاةتم ااهريس هلوق

 بيذعلا فول مالا ىف
 ها 03 فذاةتن هريس »*

 اد ءاملاو واولا فرح #2 «اط !لصف 4

 ا كذاب ىدجو ىراج هي حاص راج وكر اج هيح مسوهلاثمأ نم نيد زنزءئىورو
2-0-2 

 م وم

 0 الجر ت قفار تناك ةأهان اهل صأ و الظو ةراك لالالا مق يقي ئذلا ىلع ةيورملا ندع

 ا اههريسفا فاّجسفا نع ىممومراج 200 ري ةناواؤاىوافلاق راج: لعوهو هل ءارئهورذ دف

 : ينام هسْيَحلاقفا علام لجرلا عمسف ىبحاصرامسو قراتج يح هبيلعةنك ارى موتلافذإ

 ا
 |ميطتاعتت 7 توا إف سانلا تعب ىح كاذك ال ازا مش و اهلوقلل_ هي اوىدجو ْ

 أةبك ارثأرملا وسانلا امهل قاف هيلعتئاغتساف ءانا لج رلااوعزانفهيلعىهو ىدج -رىراج
١ ١ 
١ 
١ 

 | لبالاتامسنمُكيَلاو الدمْتبعَدفاهو أزال راجلاب هملعاول ىضقف جار لج رلا و رانجلا ىلع

 0 الر هول ةركا نتن بيسر نء يلا ليما وعلا توك,
 | ةفاضالا نأ غدا كاذب ب رعلا نعليللا نع اهب قيس بسال با «ليبق

 4< 9 5 د
 َىوسكلذكو ترعلانمُنطبَخ ودب و ىيحو ىذا لوق» ناكنفو هرِمع هويام | ًاولاك ف ول

 002 < مذ هوس وهم و ةدو

 |ايسوام و نيدكاورم-دقو عضوم ماةاعو 25 هرعلا نزف نطن روت قماش اوث ارفف
 ينام انهي ىارلا لاك: ةأمامدااسكباو ٌةَيَحيوتامسو

 ا راض عورفلا طبسو تيتو 3 مومو أت داوايلا نإ

 أءاَدلا لييبا ةءاصاعتسلءانتلاو امك هوا تيد نمل دج رقزنك ةايحوبأو

 كيسا ةمم هب ىلعوعنىذلا را فرج قلمدلذلو لهذا مائها اةالسلاو
 ايان هنأ مجرما يقلك يؤرخ وانو

 كس و هو ند
 7 .٠ فاقت هريس مامأ #2 ةيطمك ب نوجرالب<

 ع

 5-25 اكن نو فايس تاونات بمس تلفاذ اند ب وعلا ضءعبلاق

 دقمعا اذا تاينملا» نمد نفانع نيج كاذكو فير هاا لءهكرت و تا وئتلاراصف

 00 وأ لاق نم ,وننلافذحفي رمال ة نيدو اذ وذو ةيكيسلاه يف

 ا لع كلوقي هلل نابنعت يد وأ [اينفةينسرإفلاب نينو وردورهبحاصالوةيمقلا نم

 |قرفودإ هل علة ىلا مسهل عمل هقاناك امد يقف إم هللاهالوف ةيدهمونأ لاق

 لوسي اهلنقامنوكسواهني :وكسلاابلا تتفوق او ل_ةءانعمتالصاا يلقب: هوقو

 ماللا بابل مس ىرهولار حخذو مالا لعن فل -اوهو : مالا كعب وقت رالاو
 د اه < 002 سوو ترص صد م ف 2 هم

 قتلا ةاهبتديو ايتن لفتم سي ئىرهزالاتاكتلارخ [فلآلاوءا هلال دق ٌتيجاحو

 ءادغلا



4 
| 
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 ىىهلاةيؤئاخلا نمسك اقاقت شاولا# يلا عب تاويل اََِْبَسأبالثيدانلافوأ

 هنأق لاا ىلع :وهفءاوح لاف ء*.هوقاغلا وىزاغلاواوكة رمدكو اولا ثراصؤءانيلاا ذه نمل عاق ْ

 ا را وع ا ملعقلانيعنأزاغئب ودخل ١ قرفلاو رت "بو وةلعافلعواحليةنأو ١

1 

 11610 5 (ايح] * ”ءالاو واؤلا فرح « ءاحلال ف

 م

1 يجول نان ةمادامع كات ؛مسوافالاثا مااا
 ع اا 

 ترعلاَن هنوف ىلع 00 ءايلاهتلخداتمناوىتألاو

 لعافو#و تاركا بحاضائواطغاو زك د دس نالفو نأ ىلءارك ذىأةّيح عاد تدأر

 تو مول بخ اها تالثمت انسويَسسا قاتلا هزالا لاق تايطاركذ تومللاو

 ومن ياحت النا بجاصا لامن مولاه ةديد”اءاتلعبو واولا قءايلات غذأف ةويعنل بالا
 0 9 هدف وف - , 5 ١

 روص:هونأ لاق كرغااةلوقت كلذ لكم اولا ف ىو ام نالت وحب نمل ا ذاع دنا لوقي

 ئرهزالاك اه )م ةوحفاتملا لص فلكس نمو ىل؟ :روح اذه وى ةرفاممديقىا 0

 ىمدالا ل ثنأو 01 ذلة ااوتعتوي اولا اذافاثنؤت ودلك رك َذ د درعلاو
 تقح عع 7

 اوتو رو هلا قدح و .« .اًيواتلاو لامعألا قمديو .# ان اوال ايوا
 ممم #79 ر قم

 انرمض> امرك ديةيلنا ىف ةريثك لاثمأ ب رعالو ىرغزالا لاق تاي اريك ءاوضرتابط وشراب

 الو قى ةانال محن موه نولوقيو اه رمية د1 ةنح ن مرضي وه نول وقيا تم

 0 9 هوو

 مهو دتدوح ا يماسةهكسشلا دبش ناك اذا ىذاولاةي- نالفنولوشي و اهرتن كستواسهأح
 نسل +

1 
 : . ىناوُدَعلاعبصالا ىذلوقةنمو ضرألا ةيح

 هما داهم و
 نضرالا ةيحاوناك ن 3 اوُدَعْنمَ لاربع 5 رميا 2-07

 «:مود هس د9 7

 #ة مب © 0 يحس أور ااقيو أنوع كور ىوذاوناكمتس م دازأ

 ئأتأب ب م1قاناقسنول اوقمق ل_ترلا ىلءنووعدبو ديدش عاصم ىأ 1ك ذةمحتالفو القاع

 مه جه ع

 ق هقول ب ىتوو نال لبر هتك لك برا موتا يس تبأ الا و همها

 كاما كلذوةيحألا واعلانات عّلاطاذا ذآ ليلو .علاطاذا ل ا1لاَقد 2و لعل

 م تمص ا نو ع

 ةمو .ضرألاة يو ىداولاةَمَس نال كارعالا نبا هتاختلؤ إلا ةع شم وب ادا اك شار

 + فرعا طال اناططش لالخ ءارغلادشنأو لقعلاو تيتاوءاهبلا ف ءابنتاك اذاطاجلا

 ( رسشعنمأن برعلاناسل ب 1(

 ةرسكو اولا تراصو هلوق

 لصالاواف رحت هيف لعلو

 ةرسدلل "اب واولا تراصصو ا

 ها لمأتف
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 "<ةريوم

 |وفتسلووتتيبدا سادت ووهعانت ديك اوقكالذكو مهول: ال يا

 | | ىيمصالا نعتسحآعباو ةقانلا ب امراض ًاءايلساو ءامصسالادود# الا ى :ردوحلا : نهلتقي

 0 يشي ن الا دودهام هربغوتا شلاوتقانلاءامَح ىرهزالا ناتغل 3 ةورصقب ةقانلاادحشيللا

 ا | نينا هالات نسوان د خي سافاوادوسإلاب رعلان ءءاساموةر ورضرعاش

 «ءعواا

 | نم ىصسيو هلعوضوملاهعساو هرلا ذيع رصنلا ضن وناويملا نمهشع قاع الا

 لد نالرعالاريغل ص زوجال طاغوهومةموءامك اص زو ثدللا لاقو هنِعّوْد و كلذ
 | رد معا هه

 أرك لاو دعما, اوترارملاو مدلا اعبسسْاشلان مدرك هنأ ثيدلا ىو .ءايضقسالا نسما

 قرين ياهو فللاو ألا تاوذنمح زغلادودعءايكلا ةَاَْكاوْن سأل

 |لاقا | هاهايفت بس هايسنس هلوقوهو ملا ار «ثقاروصةمةقانلا مرلءاكاءاسدقو
 9مسو ى د 1 هع

 0 +عالوشي نمبرعلا نمانعمبو .ىع :ةحجرتفىرهوللالاف ىربنا

 ةبف دي نم برعلا نم نأرك ذوققانلا حرفل يح عجبي هيوبيسبا# كرب

 |ةلوظترببمبا ناسفة سعأ اوتاسع لو ]ودب نمي درعل ٠ نمانعم«حامعلا فدان ارىدااولاق

 مرا كيو 2

 | هيوببسنت 8 ووحيد ذيز كأ نبأ عجبا وقبيل اود ةرةيلاوةاشلا هن ىنارعالا

 (ترهطأاف ةمزالتكرملانال نسخ ماغدالاو فاه وهلا يح |فءابلاترهظلاق

 اكاديا لجوةك زوما تنزب كلذ عم ىهو نيلثملا قآل: ةيهارك قدا كنت
 | ىرهزالا كقاورسك اننا رن "كلامى لاهقاورسسكل اك ادودماي 8

 ةارلاع تزاوج ىلا هئاذ_هلاقف سورا جار ءائارو .ةارملا جرف نكي

 لوقت ىلع ليلو هيوتسلاف مهضعتل ادة ىقادلانمقاقتسشاف ورعملا طق

 |ةفاضالا فكلوتك ىووح ناكلو الا نمناكو لف ُويَ ممن يىلاةفاضالا فب رعلا
 00 م

 الجد ' مهلوقبالالدتسا اواونهنيعانمةيلسا تناك اله: تاقناف مهضعبلاف ىوولةليلا

 ارب 5 1 / اونو ةيس نأ ىلا بهذ لءابأ نأ باوملاف ءاوجفاةيعواولاروهظلءاوج
9 

 1 م2 سس اهرتاجم قا طاغنالا ذهن ونافع بأ لوقف صمالدو ص آلدورثمدو ثمّدول لولو

 انا "1 انهمالوهثيعا مة كلذكل هبجاص نقار فمظتادساوركص و هنادودتلا و

 | امهاينعمو نارتقمام_هاطفلكالثل لو يابرا راو داون« ءاندمالؤوا وهيعام و
 سوم 9و هو

 ناكناوءابهمال و راو نيعامءاوح تاونات و صم !بيج تح مهل اوقكاذرطن وتاقفتم



 4 (انح) 0 ءايلاو ؤاولافرخ ءالتال صو

 < ةهو ه

 ارمصع ا رهدلا ماو (مامدعباونحا: سمهكس راو اوم هانيسحاكو

 ةتلعناك امقةتكر تربع هةلاناو سم طفلا و ”ةقالتفلات ان ؛ نمتنيحاك ربنبالاق

 ضربا يدع لاق مدبب

 ماج اهب * اكو مه ضأن اوبع ٍ ل

 تضصتسار]-صاودخا داب لع و ءاَسكا نم عه ماس ١ يانا و

 00 الافلام اولاكامك ٌترَحفسا اولاقف هانا عا مكس نأ ووالا ايلا

 لاقاهكرخلا هلأ باق :ىلوالاءابلا نالنينكاسلاءاقتلالءايلا تفذح هبوبس لاق دئاوزلااهملع

 تفذحولاممالزينك اسلاءاقتلال فذ كتم ”ىنزاملالافو .مهمالكف راك ث يح كا ذاواعفاسغاو

 نام ء يبل وقىربنبالاق عينت ب اوافاى دكسسناولقلو حش وهاولاه اذااهودراكلذا

 ىريل يللا نالليلشنالوقوهامغاو هلوقوه سيلهي وبس نعداكح ىذلاو هيوسسلوقل قفاوم
 ءانقلا دكر لقت نشل ذو تيتا هل صأوت تنس لالغا لاف تندصتساواصأت ضتتسا نأ
 انف تفذح ان ىريفدن وبسامأو نيكل (ءاقتلال فذ مال نلقتواهلبقام ىلع

 تحت َتلقن حت دس نم نسنلا َتةذخاك هذ تجوملالعالال نيءابلا عاستجال
 له ةغلنيءان ومي ةغلثد اوت . ىصقسا نش *ثذالالاقو انيفخت اهل قام ىلءاهتكرح تل ةنو

 تو وحبو تنمح ًاولاقم هسا ىرئالأ هنيعاوأغ :لالتءمهمال عضومناكامنال ل صالاوهوزاجخلا

 هذهلمتهلامتسارثكل/ ايلااوفذتامغاو مللت قنيعلا نول يفتي تلق ولون 5

 نه ىحأو باعك د ىحأ ًاوىد هلا نم ىبح أ نالفلاقب و قرذأال قرد الاوافأك ةملكلا
> 

 عياوفل لوك ادلع نغطي مومو دود#ءامطان م اذ أب نموةردم

 2و

 مس ند“ |سد هد سراالر»

 2110111110000 ءابضف ىنركناف بقل هند رو قارلا

 هواوتماقف جتا كوعرمأ نوكت أضيق اناث ئمدالل يثقل رط ىلع ءامجلا

 0 وةلوقامأو زولك عمباو هوو ,ل | نم لعمشت نوكسحب وأءا

 نمت ا دنَر ونألاقو ةدحاوةغلالا هن نسلوءامحأ نوكرتنىأ ةايطانمّلعْفسَي

 ودود هب 3220

 دامت يي مم لف

 و 2 0 هه م مود <

 «وزوغو رود وهو س ورة

 0 م اورضس او نيكرشلا عومي ُث ةاثيدحلاىفءاجو نويحتستال ًاهانعم



 ماذا ةوبنلا مالك نم هلوق
 هالصالا ىفاذكعزملا ست
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 || تاو لايظكلاوكلنم يكل نولوقي فرح ريغبو فر جنيد: يخ :الاوّئيلاءاقتتلا
 ١ وياي هيجل ررحلوق ءايضصسالا نءعءايلا دهاشىرب ن الاف لاحم اوكنم

 ْ اا نا ل 4 2. قارب بتيكاو الوكت ررلو »* رابعتسا ىف حامل ءاماا الول

 م. -

 0 يَ لسبنيكم منسبلات نانيالا نبش لاقهنارسو يلعن ىلصىنا|نعىورو

 | نءعءايشارعطقني ىَتْسملا نأ كلذ ؤباودجلاو ٍنانستك اودو نانالان مدمر رعوهو

 ًأاريتألا بالاك .اهنيونمؤلا نب لوو متع مط ىذلا نامالكرا فة نك ناو ئصاعمل

 1 ل اع :رابقثا ىلا مسقتيناال !نالذاسمالا ضع ءايطا ل عج او
 0: ءه-

 : تقام عتصاف عسنإلا اشي دحلا هنمو نامعالا ضعب ناك اي ارءابتنالا لصحاا ذاق هنع

 | هلو ريثالاننا لاه نثحاوذلاوىصاعمان عز رباح نوكيا الهنالءاشام عن ساما اهنا

 | امل عفاف هلعفتاع راغلانشْختلو يلا نه تلاذار وبشأ اوهورهاظا._هد- اناليوأت
 وست

 !هيفو. ا يبزانمو مه ةلواصيقوأداك امسح مضار خارغأ. نك سفن يكثد كك

 لكباكترابرو.هألاك نكس هنعمل اذاف'ا.كاوهءوسلاةعقاومنءناسنالا عد هرب

 ىقسننأانم[كإءفىفتنكاذالوقي هنابىلع حالا لمع نأ ىناثلاو ةلايس لك ىماعتو ةلالض
| 

 |نبا*تنشا ٠ تأمن عنسصاف متسول لاعالا نم سباو باسل هيفي لبمنم

 قيكان نما اذا وتلا ملك منمانلا كردأام نارا ودلع هللا ىلصهلوق هدي
 اىأ

 تا مه

 ١ اكورد ال امانا م 9

 2 72 - وج 2 9س -

 2 2 1 5 5 را ىلا رانا 0#

 دعست َنَم ص 5 وم

 0 2 ةلاونبءام نتتسلا
 ةهعو 6 و مثل ه-

 ١ 5
 يوييلاناوة لوقت فل ياسا ملة و ا

 ايرون واولا لالة يقابلاءابلا تاتو تفذخ اهيلعل_ةئل مضل“ با دلغطبا
 - يآ



 ذه (انح) ١ ”ءاملاو ىاؤلاف رح « النا لصق

 اهلك تاف" الا نمتامال_تلا عملو هنت تاي |ليقام تاع تناكولدي رنا

 ىقناك هنالك ىلعال هن تامل | ليقانغ ا ى تقلا لاهو ةف3لكمةمذاداءارامالاهلتل ١
 هه ةهن5 86ه - ةةت<د

 ٌفلأشعومت ورسام هضعبلونعللا تأ ظ0086 ةفاتخ نايك نوح كلوامرضرالا

 ىكيوءاقيلاو كلما لعل دتىتلا ظاشلالا ىأمت تالا اولوقانل ل رقاب صولا مهضعبلو
 بسور

 مهكضعب ىدتام برعلا مالك ةّيحلا لو هنأ شب .هلافأ نعىورو لحوزء هت ىهفكاملانغاجب

 || مهضعداعدو اوالَئاذا هدانعقمؤملةرش . الاوانثدلا ىاهلعجىتلا هقلا هولا اوقالتاذااض»

 00 لايوزع قالا هئاكر وهلا سجرووكيلعمال لا اولوقي نأءاعذلا كتابت

 هلوقفليقو :اهودرؤأ اهنمرش اناقة سعب دتحاذاو انندلا ةيحت ىف لاهو ٠ ماسبق

 ىلعتوملا نم مرات اف تاق الاول نهتمالا سلا الاد رب « هيضلاالاهئلتدق

 ءانعلا نمدابعلا حلت ىتلاتاق الا عبجن نمهلمال بلا ىأ هتتتايصتلا نعمل ةفس ءاقتلا لوط

 ةيضلا نأريغ ةحضاو هلئالدو نسح مهل اون أ ةلاقىذلا اذهو ىرهزالا لاق ايلا بايسأرئاشو

 ور عونا وءارفلا لافأك ةيحتايندلا فكلما مسي نارئافم دا لاهاك امال لالا ىف تتاكذاو
 ما ع ل ا

 اوخيلا لولمُتمحت تناك ومهريغان بفنون اي ىتلا كوامالةفو رعاياك نال

 لاقي نأرء اجو ماعلا اسعى عملا لسا ءزمهكلمل لاقي ناك ب رعلا كوله ةسيححْنم

 تومالهنالاذن_ه نملجوزءهللاة فضى قابلا وقاب ايوهف ذ تاق" ل نع

 دحلاو تويداسو و هتقادامح لاس ءاعلاو هم وتاكل نم ويدل لاعب ىأ هللا كاَيَح مخ ادبأ

 هلل لاين عصام لَو هبدس نموأ هنعمناك اذاوريغ مسلبئذلا و مت برعلاولاق

 لاي نغىنزاملا نان دوب ل سواق مرك | اومركلثمهقلا كاب ىأهلا لاية وه»لاقف

 ىنعملاس . و هللا كام مالا ه.لغمدبالتا اا كيال نأ تيدا فو ةقا كر لاقفهلا

 لبقو 3 بتدياكلمليقب تفلوعرابملا لايقتسا نموه لرقو ةايللا نمكاقبأهللا كاس

 تأ انثالثه يف عقجا ممم الكوس أر ا دي لج لاو مالسلاةيمتلانموعودلعس
 -. ا -ه - مو مي

 ى [ىوج ًاريغضُتف و ءاطع رو غص) ىف ىطع وف ماللاهنمتفذح لف ىلءنيغريغناكن اذ ةرظذيف
 و

 اا ىفازعالا نا خ نعاهنماند نيس اي و يابح نم ىف تنبت يلق عاين تأكد
1 

 زاد انهو مَا ىلعأ 1 .صانلاَتحّقَرلا ثدح. سر ذأ اننوومرل قوتنا امج

 ةيارك ةرخالا هاي اوفذحّييْاوأبساويس مسد مساوئ طايل لا 1 2 1 ه0 1 ضم سم 2162 مش 1 اسم 101 دل 16 احس للا ويتم 27 دج 27203105-10000 صحم 9756



 (ايحإ) ٠ هابلاو قاؤلا فرح .* ءاملا لصق 1
 همه

 ًااوضطو ا ؤرط_ م قدىأ نوم وأن :رم سانا ايي تح َنيَسلا لك االهئعهشا ىذررع

 1 ال همينقاابو ةابيلبا سس نصحت انالةايخلا نمنوك,نأزوحو تدلي سوطملا ناف

 ٠ ةديشاب ردافتادّسألاو رهابلا ازعل اسي نيمو اًريمأ ىل هناك ناسا هجم نابع
 ع فاو 22007 200 /دبلاعيج لام ازا

2 

 مجاور موقلايش وتدين زولأ ييايمب ولان هو ا وهذوح

 انييفحرخأ ّضرالاهقلايخأو كازهلادعباويحاولات ممسقت ا اودارأت او تمسي ملا

 مالسلاةيصلاو ثيغلاباهايحأف لحب ة بم كاك, ايناكةائلعل نماهاب أ ليو تانثلا

 ْ عت نزلا ئلايىنايعللا ىو يدم هانحدقو

 كو ١ ,هيضلاالاهثلنذق هلال اع لكلاب رع

 يهز هرهإ در هوق فاك مناك هال قبلا دار كاز ءالانبالاقو كّاداركل سيف

 يياابلا . .ةافولاهترضحان لئاةلاودوآلب طا ارذعر غو تاراغلايثكتاكو هنامز ف بكد ديس
7 50000 

 اال آي كس هفسفإ- ههسسوم 5 ع .

 | 5-5 : در د مدعم و ةازورب ظل 0000000 ئاهأ نا 3

 مناير نيش اناا روك زا زا 6-5 1 هرم 3 5 قاما 1 7 01 هواء وو 4 وف و
 | هاج في هال علال هذ قفل لانان رعت

 يزالون ءانيلاوتودشتتنلم ةيع وسلا كلا قفمالءاعنلا عع ىهانمانهةيمتلاب ف ورعملاولاق

 لا اهلل فئااك اهلا نافاس العد ورا ةثتدقهانلانالل ل قفانلا نم فءاضملاو

 لاكاقتاتتلا تيد اق مكمل اؤقف تنال لات ىرهنالا . مالا اذه رغف سلا ودسعولأ
 | ةدقلاو , للعلاقات مالنتسلا يدار ل بقوقل لاقي وقام اذاتعم

 هللا لاح مهلوقو ةدئازءاتلاوابهلةم زالءاهلا ولاثمالا عانمحال تمندأانغا اوةا.ملا نم 0

 م 5 م سم 2 مد وعم ٌ

 ظ لا كك لم ىأ هللا كام ودا كاب هللا كلام ءارقلا لاق ودكمت (ليقو كاملا كدمعا لاسو

 4 ن مااتنلاو فئات يب ويف تابلت ىف نوقولا كبطل أذا -

| 

 |ةةيفلانللا "تركب دعم نوزع لوقدشنأو كاملة ورعوبأ اك كلود هت كم اوتتاف" الا

 .7 هه <

 ءالب لان 0 ول 35 قعدات رت

 1 : ٠
 كنب ا ل1 1 ديد

وزو اهبريسأى ورب و ىرثنبا لاق يكلم ىلع د
 مرسلا ١ داون تسلا لدقو 

 ا ته وساوس دَْجتاراغلادواغُمّلكَر #4 نضارة



 1 (اي) :٠ ٠ ءايلاو :واولا فرحلا دب ءامللا ل ضف
 نوكي نأ عنيالفا لال تنين ماو ربل # ىعوبأ لاق لعق هنمّقتش ودم همأ 1 ا

 امأفئااذمامشأوتومولو وقد وصو ظو لثمناميمج همالومؤافو واوهنيعرد دم مالكلايف

 00  وبالام هيشدنالاطخ ظوق ىلعتاوم 000 الفوا واهمالوءاناهنيعةلك مالكلا ىفدجا ول

 تناكناو 'هلءريغلاواوغايلا باةاوزاوتسا من 'اكو ىلعونأ لاك . درطغدوج رتوداممالكلاف

 نوكسةويحو الا هيلقر ةبلاواوعبدت راوي اونلاضوعكلذنوكللءابلا نمل ةثاواولا

 دقاؤاك اذاوءايلا تننعنسضت ةهاركو عنا انمِن نصل هلا واوءانلا تيلق لبسجز مداءابلا

 مالا ادبا ناك تيفو تيأس فرعا ىلا كلذ مهاعدىت-لصقلإ عمايل فيعشتاوهزك

 قدح ورالاما يف ضرعيدق مالسعالاو مَن أك اذىلا فاضناو ى رسأكافز فضلة ومحف 35
 نيكد «مغديلاغا ذود ماا دولا لاق باظوم كوم دق لاو رب

 ةاناحماو صوم مسا اوَتحتو لعفلا خيو ومال عاشو بسال لو

 ءايح أن مدحاؤلاى دا هنانامحّنالى بدال“ اذخلاةاحلا مكسملافو بتبنيسسلا
 1 ي«سعوم ترعاه <

 ىلا سلف #2 ىو ةنعطانط ركب ىو »ع هلوقو برعلا توام نمنطبلا ىو

 وهوانعطا ركب ىأاركي ىلا لنا فزد اذارأاق وفجر اقر عل انوا نمنطملا انه
 هسو 5و

 ىلا ىمسملاةفاضا با,نماَذِهفاَنَعطَى ءاس اركب صخشو لادا 3 قحاةسحرل َدمانه رف ملفنا

06000 
 هم لوم ف عمد هع 3

 الكمدعاشدعو لاذ لدقو 5 هنو صداح تكوش 71: ل

 ءايخأنم مرا ئرهزالا اح عدلباو بتدور وترميم يود

 رعاشلالوقكلذن + امس او 0 وركب أ نب ىلع حضرنا
 سمس 5 سو ص 5وزس

 ا وع 5 ايست سرقت تا ل
2< - 

 0 7 #ثةهم وكس مس هيمو هو

 ذولا نم 9 م ءامالل قو #3 اهل نينجا سا وس ١ ' ملوقو
0 

 امج عسجلا او بضلنار ودقمامكاو لضعلا< زولاو ال لج رلاىب نيشان عي

 لاهو 00 +انالءايلا نسف ناس تاقتيئاذا ورطالار وصمم فاعلا لاو
 م5 م 6

 اد ود_ىذنا ورطملاوهىذلا ايل و مسمئاغأ ىأروطق مايحب هقلا مهامحت 7 ىاايعللا

 # تيم د5 م

 ايحو انيغم ائيَايعسا مهلا ءامستسالا ددح ىو كيَعلا نمضرالا هيايطامعسب رلاسحو

 ثددحىفو سانلاوّضرالا ةبايكتامو صللا ليقو ّضرالاهثايحالرطم اروصةمادكلا امر 1

| 2 3 1 



 (ايخ) . .ءايلاو قاولافرح « ءاللالصف 3

 0 | نيملاورصملا لينال تي داو تلغفءاشعل اوبرغملانيءاشعلابديربو هسمف مان ىأ
 ا

 | اتقوعدقتدا انايالو زمابهلاهبسغمل هجن تقل ودب يمغتلا اهلش ديل نوللاةبفاص أ ةبحح
 دهس ء 3 ص

 اةيتاعب 8 نبا عقاد « ةئيطملا لاق معلا نيب ىقيرطو
 ع

 ّيحاذا ةقانلاتحأو نمد رطلا كل ىحاذا لاقي تابتساوب رطلا ىحو هلنضرع

 ذا يخل عيبا طازسكي لاو داواهل توءداكبال 0 وامل

 ا 1 0 57000 : يصد سال امرا 07 ا

 يرقات ةابلاةابم اراد أن اها رخةالازادلاتاوليزنتلا فو ناوبحلاكلذكو
 8 اووي اوم قربنيالاق نيون اولاف ماو ازؤءايلا لدمتت "اال جلو أ اوربسك

 32و هنأ

 ْ الجر نازعنباشيدح فر بيذهلا 0 هريس ايما نحلاك 1 ما وكيورداسم

 ود و
 أملا ثنافهرغو زول ل ثمة فاين لكن ءدانغت لاك هلأ ةيحنعقحث لكن علت

 لا بمةمالت سلالات تيد انهيستا :يفةذيبعو لا كلِذ وضخوةبح لاَ

 اهنا «ىأ كلغ أيس فيكو تنأ فيك لوة:برعلاورعونأ كلذاث نق ةيادوأ اسفل

 ْ اي كمال راني كلاملاق ًايحنمهنهو 8
 و ا و 8. 1 موه

 00 000 حاَبَجل سل تاو .بانِم 5 م مولا

 يش لكى لع غن مساثاويملاو تا دي عن تارجن سيف يرمز كما

 ا

6 
 3 يللا ىهةداتق لا ن 7-5 رخ :الارادلاّن اولا فانوس ترش الا لج زع هللا ىو

 أ

 ْ هدمه جس لاطأ ناترمال اهيفام مادو تعمل ةرخا الاىلاراضن منا عملا ىزهزالا

 ًدحالاو وجب أو ناوبس حور كذلك ىلاعت لا ام اَمككالو هيف تومال هناف راثلالخد نموةّنط

 مقل هلي يحال ايس ببسيال نبا قانا وبا لاغو نأ قريع داوي اولا ءاوسميف
 تالاف ضعي فاكر *الا نسا لام اي ملبس ايلا ثيدصح فو لجوزع
 يلا تبق اس لأول نجا ضبا داوم اوديستبا ةاَيكاةميلعٌبس دزوهشملاو

 | ةيوسسوليلللابهذماذه تارا ننتقل نيءاسبلا ىلاوتل اهاركتساا اواومال ىهتتا

 ] | هبثو لعفدنم نكيالنا او.لض أ ه.واولا نأ واولا ل دريت اورج نأ ىلا نامءو أب هذو

 ١ |ءد_:ءناومحلاكلذك اللوك ماوأمعسسي) ناواطْوةو اي طفيت ظاقمولوقباذ_ه

 ردصم



 عب (انخ) ١ .«ءانلاو اولا فولبا#» . است

0 
 ةلوقو ةدناازون تكا جلوط# هلمكا قاس ةراثلاثي .-ةةنخوألاقو ْ

 رفاسلامذقواذقرانلاَيَح اهنا ليش قولا

 ةهدشن هناا ارغالا با نسا كولو ءاهلا فذ زانل ايسر

 ا كو بام 0, كر 0 م 2

 مش ها اًننمْسرك داذا لوقت رعلات ععسولاف ْ
0 

 تن :!نولوق و ناكلا كنب انور ونود ع را 0 ا

 هلثمىفءار ةلادشنأو اذا ةالفونالف لا ةدها الع ودها شنالفىنوانالفا

 دم | 6

 ر 2 ىلا ق4 ب اهنا ق سا از د هلالا زعل أكو
#9 

 نالفختعمتو ةنانيشاتا ةىانالك انت ليش قو مانو دايز بهل ريق ا

 دعو هلل عامالافادنغ ياللي قالطكدالتز هنايح لوب هم اذك لو

 هه هوبا
 هاد وعم هع

 3 الوهنع ىحال ل ةموأ 5 هلافدايلابيديْنَمو هملا

 هود
 ىرنيا لقعموأ 7# هلافنايبلا ولت ناف هاؤرو 20100
 وود 2 07 1

 + قؤدلادونالا فالؤل او ادشنأو هيسفن تالف نال ئنو

 زينل لك اعانإع 5 امانا ولأ
0 ِ- 

 - ىث. ه»«و ع

 مهتيشامو ميباودفاويح ومهم 1فءوقلا( ْئَح 20 هلاق لاقيو رغما ادع ىأ

 0000 رأي اون تلف موسم أتدرأ أفي اونملاح تنس مونتاج ةىرهوملا |

 فايرامول وعلل اكو ةصْغتابنلا ةيحاهاندبوّضرالااًدسْأو ةتيمبُذ1اقاولاق

 تخف نسنو أ لاقو اي سيما ايبا ضرالات قو بدطاوموابكلا|

 ردع ىلا ضرالاف آول 0 فانا تجر اذان ضرالا

 اهيشنللذ دوحنو ةرابعوأ عرز رز وأ ةطاحا نماهف د ”ريثأت باهر ”رشاماه 00 دح كا ةاهنلع

 ةدايعلاوةالصلارمولغشا ىأنيءاشعل (نباماومحأ نابلس لق و رع ثندح هثمو تيملا'ايختانأ

 ءاشغلاة الص تاوفنماف ليف لا مايشتالدارأ دقو هتكطعيت ملاك واعف هواطعن الورك ذا ذلاو|

 ىلا ةنئ_ضا عج رهوؤفوتلا كرت روةدابعلابةيفروتسلا ل ديل ءايجإ و ةايحةظقيلاوتوممونلا نال

 ةوقنباب مومو ودل متل

 لجوملاٌليلماناماذاا كوس + اًنطبسداودلا نشْوميتماف

11 



 : (انح) ءاملاو واولا ف رس ءاللالضف 00

 ١ كلذ قوهرمابألا رديف همونىف «مغاامىَاردقو مانبي و ينام لقا

 دن يفرخآلا بش قادن م هدومها قرافثن أزل ايمعادهشْلاَحا اذ أت أى ءلياداذهف

 | لوقاية ليقدقو ىلا دنعوهود .هشوهلاقي نكلو تساَلاش تأت ووالد ليسف

 أ لاقو مهنيدقءايحأ مهب اوأوثاىأميداف تاومأم هاول اوالىأت اومأ ىعماولا# اذهريغ

 | لكمْررك سسانلا ف دبى ءارون لانا هج ومانسح ا فام ناك نموأ هلوقانلمادلوقلا اذ هبانصأ

 ظ لؤقلاو انهن ةلاللا ىف عتاكن يحس يحسد لطم راخي سل تامللا ف

 ايليا ىااهنمواتعسب برص برضى ابعللا ىدبو ريسغتلا دلو نيله

 د تافايضتإلاناتورأ اذ تيناوه ى أي سيلهي تالا هموم نيل لانقيالولاق ابنم

 :لكب تال لوقو . لاح ادري ري وضو سدلقانالمد ملوك اقليع 2 وأ كلذكو ىا2 س 1

 | قفرداقيشلذ سلال زتثلا فو اعين اما آو هتاكأ اننا 2 أ ٌضرامنافماعطلا
2 92 

 ٠ كر 2000006 اياز 1 عسسل 5 رنا ىلا

 ظ ورع قالو ايفا كال وأ هطول ينو و

 ٠ راق و قانرابتتوتوالألانابعألاَ ةامروُشتلاوُث لا اوْويلراغكلا

 كنده وتنوع [كفانعمورتؤم وم وه ةلفئاطشلا_ةف هس تفلتخاسابغلا

 ظ مهننغيو_هذالوأ ةانح اولعذ اناكعنان دال وا وادنأان خالفت رو وام انعفة دف اطتلاقو

 مكبرات لافت تيد فو اي ناار ”داولاه مه تانك

 اًيراعتالوتو ناكتااونامزااو زدت ىلع عقر وقاتل نملك مكناس او

 تولد انتي هدفا غاشمحأ ا اوم انمفحدارأ نكلثا انس ونيس |اسم

 ممربقلا قايل كد يل اوسع :و حاخ لا لاك
 مب » هد

 لاقو انساب ادايصساو رسفتلا ؤراكصأل اوالاوانتسمأ رانش لع لدا كلذ توع

 2 .ةومهم - 29 07

 ا نومتوق.ةسناكأم ب 1 روي سد وىلاعت هلوق رست هب وادق 1م وئاقبتساهامكتسا ىناشللا

 ٌراثاكدتاعالاة 57 ا قسرا أه 3 وكام اَنَمَب رضي أى مع سئالهقاانا 5 ]وقو

 : ةهرلا ىذّتش برعلا صعد ثنأ مدالا لاق اهنا اوقك يل

 اًردقهسقاءاهنبف ةاوكحورب 3 اهيانوَكيلااهعقرا تت

 لاقو



 نرفل (ايخإ) ٠ هايلاو. اولا فرح . ءاللال صف
1-1 

 ننثالا ىف ماغدالاز روع وقلاك دداو سدح دخ ندتنأك رضمناق 7 قدا ماا عفا ْ

 اهساهءانالءان الا مكيالثأ عممجلا ىئبش و 1 وانسحل اوةةفةريخال اءانللة م :ناللاةكر رعلل |

 ماهتدالا برغللات ريا رو عاسمجاواو قامو نكست نأ اهلىينيف روسكماهلبقاموعقزلا
 تس »7. بي

 يي اوبس قاولا ةفةدد هلام َن دوك نأولاءفال ايلات هدارا عجبا ىف

 أ
 أ
]| 

 ا

 ا

 ا
 ١
| 

 مهضعيفد كلوت ظ

 لمالاباذكبتكلابوهلوق بتكلاب هوما اوي سيراخأ «ياع كى لكن عءانيددحي اخ
 ب سنلابو بيدهتلا فىذلاو هكر وجمالا وبع مسا ةريسخ الا ايل كرمة يل اها قدامب ,.رعلا تس ولام

 ىععم هأ

 رغلشلاى ءاندق دىعب دوى لثم ماعذال ا دو الفةريخالاءايلا تنكتساذا اماكا اهيفةفزأللا

 تيبلاب اجلسي لو عضوملا اذ تهل ثم ماهدالا نوير صبلااركتت أو هسدتولاب سلو املا
 هلوقوهو ارمله هويلمإلا

 ينام ةدسا شك ةكيبس*اسنلا نبا ف ع

 مغدتإ ةمزالة كو را نكسلاذاو .ةسمزالة كرما نالزك ماالااضب يبل

 عسب اوف اوقاع وىابجلوق وقت :قتاينلانملعشماماو قولا نأ ىلعرداةب كلذ ةسدلأ ةوقك|

 نءىور ةنلاةبرطلاةايد!ل قو, الالف راكبا حيال هوقو يلا

 اوفاك اندوسحاب هيأ مر زكاوايندلا لالا قزرلاو مل زازا طالق لسابعزا

 ُضقنئث لكنم لاو 0! اهيونس افرع رخ ”الاف مهر درس مس ما زتبهللاىلااوراصاذا نوامع

 ىلابعت لوقو نهيان ودل ةنايتلاعو 2 قطان اكتمل ىلا ءايحنأ عمباو بلا

 لاق رئاكلاوه تملا و0 ملاهي را لابقذ باعت :ءرسفتاوألاالو ةطبخآلا ىوتسيْراثو

 امون اع ٌتاومأ هلوقكلذلبل دولا ورا تاو اون نون موملاءانجمبألا باي زلا

 ا «ىأابح اكن مريلة وةئلذكو هور .

 كم اما اومأ ءايحأرتاومأ قاليسفلتقي نأ وقتال ل ب وزع اوفو تيلاك
 ادم مهو مهرس أوانس لبس لتكذ ماوعسن أهلا مهاهنفتاومأ مه اولوقنال ىأ

 .لافناف ايس ولاظنمدأ تأت نوقز ري مم.ردنءءابح أ يهل ىنعملا ءايحأ ل يلاقف

 ٍ ل ' ولان نابسفإلا ارامل بكاذ ٌليادناوةفر رمت طع راانلااق لاف
1 
 س5و- همم هم ا

 اهتومنيح سالو هللال | ةذهمول قهسفنؤودق قانا قرم ردى عةقرصتمأ



 هاوقىلا ةابح ىح هلوق

 لصالا ىفاذكهةفضخ

 ها هررحو بيذسهتلاو

 ىيععم

 ظ قاتوصت ناك ناوفورا اهذ_هنالو اوانهنأ الا ىنعتضفامئاولاف .ةس رعالةعذص

 د اهلادبانم رثكأ 1 انيعواولانمفلالا لادباولاكترانمو»ابمسالاو َرطمى مدنا ئاعوضو.»

 هسا كيس تا اداونيعلا تناك اذاو هيويسيهدماذعلاقءابلان م

 ا قب و شتركندأن قل امام لور نم ملكا نوكتت تاقنا ى أ وق اف

 8 5س ا يب

ْ 
 | لا لق هما الورم هان ضقأاونال قفا نمباك برص بايد
 20 الي لتيار تمد نفح دين هلوقتبر علا عمم ارولاذاعمن ءبلعت يجو

 ظ | ىضقزمبفؤانمدءانمةدقوت يع و ةزمه ةربدخالا فلالا نا ىؤقياذبسهف ةسيئاس لوقت وت
 ناك قيقا رميا انوضاباب وب ءمللاولاك نوري الداعم ساعت لاق محو قل

 00 وعملا ةريصلبال مد هيويبس
 عدس

 08 0و 17 ْ“ دشناو لسافوليباه

 و هر د ه* ه2

 ادي 5-0 4 ١ يووم 4 رعي [ىفمكلاندجو

 ارا اسيا | مد نيمساك ميم عماحانه لعب / و هي , وبيسدد هنا اذكههديسنب اناق

 افاوسبسبا لاك تاكو تومرمد كر بضيل ممءاسلا ةفاحت ل كا ذك ام هلعج
 |اما.ى وب ح نمةيزاتئدتءىهاماو و. ى ج:مالكلا ف سل ةثالانههاهترك ذ
 | نمت يطال عج نيف ةتانهلا ىهىنااةْنسَكلا نء نواة ماعاو : باقم بحسب وردم

 ياو باع دبلوم ليو يللا ىل اهنا ضصانغاوأ ىو ح
 | ثالثتعق تعج اف ةرسكلل“ ءابواولا تيلق م ىوح ىو ملهم نوكت دقو نال العقال هلع

 | ضيقا .(ايحا) ةوْيَسل رقة لدصألا ىلع تجبرخأ مة قي فةريسخالا تاذك تآ
 هيرو ىلع لبقو عا ةحف لاب واولان ألعيلو اولاب فبما ىف تنك ت توما

 تبي اح فلأن ملدب واؤلاهذهف ةكفان بقوا وقوي نولوق و نلالهأ ابر رطق نع نحن

 | 17 لعنرب اطعا ويني كانكرما لدتا لذا قيقا تو نملعفلا مالب
 ةغلولاهديدشتلاءاومح عييمتبلاو هن 6 واح ةك نااؤقوإ ملا كسعب

 اندر هرغوةني نع حساب وننر دملال هأ ا رقؤ ةننيفخ ويحب عسسمل الو ص أ

 ىح مهضعيأرقوءاّرقلا تآ ارقرثكأ ىهوةدحاوءان .ماغدالا لعاب ءاّمءارغلا لاق ةنب نع

 هيلو با الاوت ءالنأ بش رناكو ءايلا عمءايل ااويغدأ غاو لاق .اهراهظابة شن نع

 نضتلا



 624 (اوج) ٠ . ءايلاو واولاف رس « ءالالضف

 راعجتليللا مؤرد*ان واح *« تلكاىلالوغلاو صدئات1اوءذت 0 0 هدسرع ع« ٠و .و مرد ف م

 زير لاق بوف واسونطبلا نواح نطبلا وح رود |
 ٍبراقَعلاقيقتوأى ألا بق مشا هئاواسف با يقتلك فانا

 ههحودتلا ع 18 ىلع ىرتنادشنأو
 م99 هع

 ب #3 ةيواعمىرالزم عرش ا رعباب أي

 عج وءانعمالا ىهؤاناوحةن .ةنوكلا عجبونيللا عي 55 واسس ىنةَعستولا عمو « رخآكافو

 هون سد :ءزوحال اوك ربنا لاق -ةن : وادا عجن كلذكو لعاو ود ىلعواوتءانوانذلا

 اولافاذ_هىلعو ناؤا دايت ادقنفلالا نوكل ةزمه علا فلا دعب لاو الا بصل

 نوكيو ااوحءانواحو ةيداع عجبف لاقي نأ ريعصلاو واوساولوقنإو اوس واش عجيف

 ثمللا معأ لاو ااَعصو ةيفَصكل ئاعفاناوح نزوفةيوَح دسحاولا فلان مولات

 ا

7 

1 562 
 توب ع5 لوقت بزعلاو ا نضبنماهْضعد ادي ةسح أ ءاوحلا

 لاو داوم وحأ عمجباو * هاوس ىوتعو وتحت

 24 2 مم 2 6-1. سس ونو .ةسهضمج
 د.همناصحئوللاةنفأب + ان .اكروزلس اقوتسنتءاءهدو اق ماجا هضل

 ندى ةيوحألا عيبلاو تنادتاذاس انلا توم ةعاجامهالك ىو اوءاَو , وحاوهديتس نبا

 ىثانلاوو ءام ىلع سانلا نم ةعفجت تو ءاوبا مسارات ةيتتيدحافو رولا

 لافت ضايقالا ودل و هوبا بوو ع يلا ياللا هوان

 1 1 وأ تلاقفرلا» "هلل | د6 ام ةئاكلا لبق و لاق ىناعللاةرابعهذهة ديس

 عمله ع

 ارئاطألا وتلا ضل دولاوٌض اناا قولا ىدنعولات يسادنع ىدشت ل ءجأو

 ةاوكتاك يودسلا لاول ةسْلاتْوضلاقيَرادتشاو عمت ىأىودكو عاركن ايها

 4 . 2 ا
 قوافل طلق نا فثشفأ مساك ىقعأءادنإو

 1 وهدي وم

 دنت ىلع وساده 0 اهذالب نع اهتيكد دوا تس

5 00 

 ءازونمنفلان |نمنايحامه ءاوِوكح حى مأن درنابكل اكل |لهال ىءافش نأ ثيدحنفو

 نمسوكي ترو ومما ةقيللأو نما وك, أنوع ىنووأ لاق نيب

 2 م -

 ىحولا» ءايهفرتعا ناو هدينس ا لاق .اددمالاروصةمنوكت ار وك و يوك يو

 نيعل اتحاص نمىذ_فع ازه دو كاف تددعبان نم ةوهفاذ_هناكاذافءا تح ناغلا نايم

١ 



 قاذ كه وكرم اوهو هلوق
 "لمكحتلاو بيدهتلا

 هريسغو سو.ءاقلافو
 ريسكلا ضو اًوكرملانا

 1 يعم ىأ

 ١ : ع ايي »+ أ

 10(: 1٠ فرازقلاءاقنع كالىربنيادشنأو اهؤاوطنا سما ىوحو .اضيأ

 (او) ٠ - ءابلاو :واؤلاف رح . يب اذا لصف 5

١ 
 أ
 سس © ع ااسو 22 ١ 8 [|

 ا 27 3 3 عجاهوهةولرفة ىو د ا :ايولط | ىامعست: هين

 ا

 أ

 دهس هت اب - 6 -

 | مانس ]وح ىو" سك ةيوملاو كلذ ىلع اوت كومو الاغ تاينا ةريثكة 2

 نيريعلاف 7 ولا نةدينيضلا هناا لوم الك هب وح ىرحوما تكري مريعبلا

 انيايهشو دك ارض دير غملا ىص نا باص أ ىلا اراغتا ينحت زدب موي ىلا بهو

 ةيوستلاولامبلالانوكنالكي وحاو قالا توما لهك برغي تاوابابنلاايلعااولا

 محم ناو ىلءااشآ ا كوقتٍ رعلا قنارغالا نبا .اباونسا يرام وو تبتدي

 دنا وصلا .ءاكوأةءابعبءازو ىو تناك ّيْفَصْسيدحافو هجرس ل ءوهو عاصشلا
ِ- 

 مو رى - ةسوت محور
 قييم ةيوامسالاو هيك رت ثيعبلا مانسس لوح ءاسكا

 سلام ©

 ةادتسمل كولا ىرعزلا نام“ يتلا فوصو ءوثلك ةرادتساُةَيوَطاو اهلعةيوج

5 
 / رعالانبا: هيب اداوم رافال نضمي وك ةيفا فو ئقثلك

 ايوا كرها 59 تاددشم خلاك ككاو قاقيتسا رس كلاما
 هم 7و دلع هنو

 ْ فيوم :وتحادقلاشب 1 اردو انج رسل )عب رلاهيوسيريغصلا ضوملا

 نيطنالالي ف ارهداؤعفب قسفءامسل اماه 1 و ف ىهفناعيقلا فن رو تست

 نابل انألايرعلاسيمسنوت وةبوحاهتدحاوتاملا ٌلسنيصُداءاهلغسأ
 أ ةراخوانازتهلنوو صفاقس ىلا اود ن أوه طا اناواو ورع اا و ءاملاابف مك
 | ال دب ةكتزانآ اولا ىرب نبأ كاك هو تاهذجاوماملا مهلعسيت

 يلغي 2 موخاوهدبنس بالاك 3 دولنا َنعمهمفسَلوُط هنو رش لوت-تلاءاماهتف

 اكن .ىهزتانغنالان شع يوان واطي 00 هوو ا و5 اةزاخلاب

 تناك نال عاوقوب و عجبت زاقدوكنإل وح جلال" اهنمةرا اودلا ىهليقو نيللا

 ان الا ثان 3 رعب يشرع طاتشاامواناوّكنا 0 ملا 0

 55 تاك انواطاتيكتلانبا ةاثلا“ نط ىلاةراودلاَن هودتح او ةيواذاو ةيوشسا ىنازعالا

 ىلا

 مسك هر ك3 وزوار ةءواخ منولاوأ دود ءانؤاحنو ٌتانواحنو ُةيواح لاقي

 00 7 نخلق اءاوحاهفجتو .ءانواح اهتددخ اول
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َ 

|| 

 37 5 ل : 0 :
5« 

 دال عضومةوملاو قمل نمتملكلاةوك-اورسعونأ. لطابلا مودا فرعيالل تيقو قلما

 ىربت الا ةءاوحة د اولا بئذلا نول همسسشي تين ءاكملا لثم ٠ اواو املاك سس يدا ْ

 دشنأو رئاطت ب ىوجو
 هءوسو هع عب 1 مد ه5 ت5 < ع لا -و ١

 هليعىدت-ا اس رقت * هليبللات نب ايس يو ا ليقع 5

 اهيا ءاوملا . ءاوج لوطي ناك اذه با تإتلافذأ اص انا ثد ديلا ىفو هيعمل ا ْ

 5 (اوخ) .. ..ءايلاو .واولا فرح « مايل ضف

 طلاخاذا ىو ًاريعدو ىرهوبللا رالي قولا انا أن عرشكح ىت>اههلقىعردشيال

 ه 5

 مخدة نمتغا فاز د هويسأ لاف ن هةغلاف 0 50 28 ”ًاريغصتولاق 5 ةزفصو داوم ريكا

 2م وهم د3

 9 المد فرصلاذهناجولو 550 هومسلافو فرصف ىحأر عنب ىسعلاسةفأ

 هنويبسلاف ربحا هايدي راس غيل اوفر أولا ةلوكو أن

 و

 ءاوحو اني اولا نسايتلازهو و اليقو لسع اطص ف تافلاذسهزابنولو

 اهبىوحدقو زعمالرجز وو ايضا ةمقلءاورراببا ءاوّساو ميناس ياو
 نمْنَبلاءالكلا فرغيال ىو نموا فردعدالو .لطانلا “ كلاوُولاو قلبا ٌوطاوودساَو

 د نأ نيب عاقرلا نبا لاق ع

 ءمد)ب #وءوصدرع 4 ه هع

 دراي ابا انا ارو انت ترقباتاذم 24 لَنا ويا ءابلنمةيشالتوأ

 لثمو#و ناروخورت احل _ثمرحاح عجنا ارذلساو تو عاكرلاب ارعشفىذلا ىربزا لاق

 رغاشلالوقمدق هم 5

 هدعصس م

 رار ةرادبت نبت هء ا اود 3 ةرهمل كارآل رو ل 1

 ا دو

4 

 عاقب تاو ف 57 3 تع ”لاسرلاق كنك ؛ .. نضالاقو
 مد اس م <

 انيشلا ]ل ءىوتحاو هزرحأو عج هيلع ىوتجاو هاوتحاوديا دا زول كوم

 اذان يلام علبه هللا لوسرايلاق الج نانا عنيا | قو موس ودعم فيك ئذلا كوك

 لوقي هتعجاذإئثلات نوح نم تاعافتىف لولا كلبا شو اانا نار تما

 وهوزمهلابت وا ىو ريو جئاوحلان عاملا لصف عجيل اوجد للاب لوف متأربا هوا

 اهرك دن سود او ظنا ىالاورك دال نوكم ةفورعمءاوهلانمةسكساو : يل 32 اتاك ثمذاش

 نمامنأ ىلا بهذمتامابأنالانهاهترك ذو هديسسن الاف .ىسرابفلا ىأروهو .امحة سرت

 ظ ماسي أ وقد تعياذ_هولاق تانكلا عمجي واو اوح لج رو اهماولفاع وكل لاق ىوح



 (اوح) ءايلاو واولاف ارتسا ءاطا لصق ؟عد

 ىازغالان با هدشنأهلوقو . ىوح ًادوسألك ا ديس
 04 اقف 92 يلا ةقم ىن مد

 يللا . ةئاجلامتدوعنمنيقل اهب هنو قطعأءاوحتت دكرا

 0 ا روكا دوه عاطفية دم رام انس رك ّ ءاوخلاب ع

 كيل نالفثننا.ث ٠٠< ةحرلاو ذاق" قا ن ملام افشلقدو اويل خئامقلا

 لإ« قفا جاي فوتانآلافو ٠ يس
 اك 5# مو عض

 | ثواوخاو“ ناؤسلاذ يلد كي سداذوسأ ّىاىؤوح أع دج ّتدإو ىذااو رى آثددحفف و

 نوغدب ونودتمونوفوكلاوثرا اكتلانعفا ردو دنا لاق ا

 الون سسسمل ىلءليلدلاو هد نالاق“ تو ثرووعاو نضرألاٌت وأو او>انولوةيف نوعي الو
 | و ىكا-

 0 و 0 قتزالشو م كوش بما

 ا

16 
- 

 ا كسل وا ةاَرسلارجحألا ركل وا
 1 مب ميكا ةوطساو ذاوسدؤلءبىذلا

 متو مو<

 ظ ولا زرباب وشراا 0 نوف س كروم
 نعوم اال طاغو هود. ثنا ووحا خسنلا ضب ىلا نب ْنباكاق سرفلات اك ىف

 أش | خلال ناو للام االول فل -ةفم همالك ىف يعل هلا

 القاها لاخر لع
 اوألاف ولا و اورد ناز توطألاو نولش

 ا قزونَمَقدأ قر زازلط نوفا وو نموكسلو 3 ىو :رالانةقزال 0 5 او اةقيدح

 نبا ةقتلاءذ سم ثشع مزاللا لسجن رلا ةءاولاو' اهرزباهيفاةلي وطةمو عر سأر فو لضالا

 م 4 هما
 للعلا دوخة «ىطشمل/ ىضغخلاو ضنا راف 3 اود



 عم (اوح) © ٠ ءابلاو واولاف زا  ءاكلا لصق

 داو تاه 8 س هع 26

 ٌرئاعت ارسنال * نس! ءاو لربط انح ] ردا تاع

 دشنأو ةغل توق ةفطعذوعلا تلحو ىروافشلتسو ةزفللا روك ذا

 اندنلا زوج ديب اولا اننا بلاَوِْحفدَ ١ قاشكلا |

 ىىأ ءاوئحو اش أر ااورهالا قد !لجيرو ساعنلا نمد ربدقديدوقي نيتغلا نعل

0000 26 

 ىأهبلعتوئحو كيلعْوهَمْمْسأ ىَأ عامولّصسانلا نحن الفو باَيدسلااهرملت

 رغاشلا اق واولاد ْ

95 
 اهنيبتتم أو اهنض فكيف * ىوهلا ععالزرمشنلا كاع! ١

4 

 سدقلاو مالاق فيفضلاب سووا دي تيا

 . د 0
 ا
 سونا زوج وتم 5 اهتيكلاغاَرَ ادقةشتكا 30 0

 وهوىد اولا فاطم ثمحب ىأ ةبنح ءرومق اذاف مذا ود ,ةرس ىلعاوف 0 نك تيدشاف

 ره 2017 وذ هدم و هطاعم ىداولا فاحت: اضيأدانهم

 سم هم .٠ لم 1

 تتم هوىعتأ شا فاص ع هريعء ام ندم ثىذيتصما مر ا

 خخ سابو ١
 9ر در وسو 5
 قذاولاانسأ اود ا

ْ 

 ةنينح مووودعلاناثند لاو درب رص نوكي نالت ينل ءام نصت ْ
3-5 

 ةسس<و ا

 ىأ امن ع الدمام هنغهقلا ذر" يا دا هيناح لمد قطع: هوو ونج خخ ىه

 ىوح ىوحدقو داوسلا ىلا يضت فرعي ل سقم ةرن دنا ىاداوستولا 2 اوجإلا .اهفطاعما
 بما ب

 يا

 لاو هدم سالف ”ىوحأ سيلا بسنلاو ىوساو عن ئكووحاو ددشمىروحاو ىواوحاو أ

 همدءو ا
 ىوقأ اطسو فضلا نأ اشواتاك ثيح تي او اوتب دوا قؤاؤلاتيئابغا:ةيوبيسأ

 ا
 ةد) ءوع

 لكو ى حي ى دع غضت ف لوقتو لتعاافرطاذهل سناك اذاو لصالا قءنوكيلتشفاوخأ
 ا

 ءانن اوأ 4 نكي ناف هديا نينجشلاقبلا افريغصتلا ءاننهلوأ تآ اب ثالثه سيف تعقجا 1

 تاوحاو تآ !عدرأب ب يسأ بو أريغصتافو ةيمح ةيحربغضل فلوق داعي يغضتلا تم -ٍ 2م | 1 04

 رددملا تدواوج الاف نموءديسزالاق نون عم لاقرطتناكولو مسالا طسوفامبالكلد

 لانج بل لالا اووج ا ردصلاف تيووشانلات نمد. مبا داو تبل اهلقت لا نانو
 ن ب واولات مفتوح اولاكو ءاوج لاهل اق لاك نمو ءان وخاف كلذ ناك اكاببلقيامأ

 لاقي فشلا ةرهسةؤحلاو ديلا [هصلبُكمَدتْركلا دطل ام نواتوُخ ا ىرهوملا اهدعيذابلا
 نمل تمن امس سدس © ما

 قركو دا بلال برضا ارهءاوح ةمشهد.بسنا ْثيوَحدفوءاوَسةأ ساو ىوجأ ل جرا

 ( ريشعنمان برعلاناسأ ع9)



 ..(انح) ءايلاو واولا فرس ه٠. ءاللال صك ظ انكر

 ٠١ 1 ةفقتالوئراخادضااود :« انكزكن لنا بشل انقيكف
 ْ الزان اواو ننتلد» 317 ناسيك يفتتح وم وعافتوناطاةدرس نا

 أ ةيضانلاك ًةناجلاو هدام اوتو ملا لاقي و انما واعف نوكأ ل قك و لاك هتابرصبلاف

 | هلأرعشيدح فو ناماهلدئاصوتوثاسوةلاسلااقيةدئاز توا اىفانلا ىرهزالا ٌةاصانلاو

 || نيران نؤيبى مست برعلا تاكد عع وراك هير الاس ناكو قفل درت قرأ

 أل يقو كئماطيةناطاوروش امو توناساهدس>اوريخ اوملا|منومسيقارعلا لهأو تدناوملا
 | توفاذلا باص ”قبباو ,تنويوركذيتواحلاو اهواي نلت ناودحاو لص ن داما

 | رخل لوقامأف موجة نا لاقت كلذ ىلع ونةيئأ دا ىلااوبسذ نوران ةئاماو

 ع برأ بيط لهم تابت لاب ةونلساو ةاناسلا ىلا يسنوهف 5 لف تالوىوتاحلا دنع نان
 و 2

 ريانا ونبي رغلالاق و

 | ةيييزالاب + ' اهراس نموا توتير نم 24 اهو ادلة نو

 ىربنبادشنأو
 اانا را :

 ةوجدو

 متفاج وج 0 ع للا * دال 0

 لا ةيضغا تسب رغسا ته ع رلاةسطةرضملا ةديدش 0 ىهو

 لبا جلول هاوأ لكنمو »* هوو ىدن ناحن لا نفق امع

 ىشعالا لاف عضوموأ او ليلا نبراس رفةوثحو

 اايوسيعت "1

 اا نسل يره اعلان

 ةييذ يلوا كج . ةيحاضوُل امور اولا نح
 7 يا تسون * سعاوملاٍتاذنم ةهلمدولا رب رج لاقو

 ٍ 398 اعين لاو قدزرفلا لاق نافورعمنامداونانأساو

 ٠ اكرم يكرر 0 رادار وان :

 |لبثيباوملاى هوءانج "الاي جاوونااو عضوب ون اىرهولب لا حضورك هرقارقونجو

 ةيسئناريطلابدارو اه رامامأو المنان هيحاوف أ كراس دخ أ ربا مسهلوق 5و ءانعإلا

 ولان اها ش ديسللاف شطلاو



 عع (انح) ءاملاو واولا قرح #2 ءالال دف

 موصو "م )*ءوس

 ناولاو ءانزخالاكه نم ىف ناربضإااباوبا #2 تةقنلَحا ىجمانحالاتحاعلاو 03

 رؤم الا ءاندلأو سدُكلاىلا ممل اههلَعلَ كرت امهيلعناتآلا ناتئوطُمْكاَنانَسعا

 ”تيمكلالاق اهفوط نيعلاودحواهيحاوأ واهئارطآ
 ةهروس سو و75 3

 األول 01 اهءانح ا ورومألااوأ او ل 3

 ' لاق اهنمهتاَةامرومالا“اننأو اهوعيسي لواهوساسكأ

 ترص ةاعو هع هب < هد هب و هداهم سس

 يما و ساننجأ تطوعوت 5 ارنا تنك نإع اهرودشكمش ني

 ةغيانلا لاهو :اهئاهباشّسرومالاءانخأو
 هعءو «<و

 نئادوناوهلا ب ران ءِضاّنو 5 ٌبراهةرومألاةانح أمس

 لاق اني دو وسما نيبال

 ه-9 م م39 ءس 2

 للأب رمل ممهيديجو 3 ناوبولا ستانلي

 5 5ه 5 مي هد 5م

 حوعاونحلا ىو دّمسسلا ع نءاضفزفم جرن وج ىداولا ىعمةينحاو كلذ نموهو

 ىنأ :ارعالانبادشنأ

 وانس أولا نصت واس تاكا

 المر ضرالا نم يَا ةينَغا هب . قيال هدستتننألا# نفل اميل شامل را ةنحتو

 اهاكحدقو تتح ف رعت لهنا ىلعلدياذ اهوفوت نان الو ززع دهس اوس

 ىحقلعي ماه دل ضعب قلمرلا لسع لبالا دوج مذ ةبلهلاةينكاو هريغودسسعوأ
 نمبناج لكيف نملك عالشالا لوظأ اولا و ”هرتغن م حارلل قفرأو هوةعمةلاك قيسفليدسإ

 لحرف لاكو امهَد بْن َسءاولاَنلَي غنا اولا نماشأ عبدأ رآن هن ناو نمناعلضناسنالا
 عر د

 9 ةءوسص <

 ةيياحلاو ءابدحءاوزحةقان و ءانغلا ىأ ةيدو مة يانحهيفو ةيدو يمين هيفنإءانخااهرهظف

 قاتشنا او ب توناحع جيف اوحنىنانعلل !لعحدق و هدمسنت | لاق َن انيس

 ماا 6

 موحةيناحا جبان ضعبل 5 اههقُدَعبانْعألا نر زعم اك

 هد_تعة اهلا تناكولف ةيحانل ثمل فاضأ هاك لاق هلال وبسس فرعي لو لاق

 قويا بسنلا فلا ندولا حان لا فاض ألك لوب نى جاتا ةفوزعم

 دشنأو قس ةيئاسلاةفاضالا ىلا فتَبْدَ



 (انخ) :٠ .ءايلا واولا فرح .« ءادلالصف قر

 اهو ىلع ةيئاجلا نيدلااعشسواأ لاه هنأ لس وهيلعهللا ىلىننل انعىؤورو مالكا مصفأن م

 افلصو ةقفسشحقزتالاهدلو ىلع يقل ىأ ةدشلاو ىو داشأو نيَناهك ةمايقلامو

 اذا يمصالا انهفا ارم نما ذو ةئاع ىو تتلاعب 6-2 ! تنكس اذاث هللا

 تمس عد

 قدي حوتنارأ دع وأ لار ءالا نبا رت اينقو اهزغننام ىف نوفل ةانشلا تدارأ
ّ 

 : كاذكوءانحاهب و هديكم وةك هتتشاو لسا تدارأن اج فوات انما تتلون 2

 ةيااو مارال هيلع دنس ءائناا قالا لتقو 0 ةدلا

 نعلن وكدا الانمىهكلذ حو: هلغرسغلاهقُنَع دا قل ءاانمءاونكاو

 1 تاسكلا, نءىايغللا د هنأ

 1 لاه لامه 5 ينط ءأذإ تقال لاا
 للا زأأ

 20 - 2 هو

 3 اودوعلا نحو اه انسي يايات ودفلاكو اه اولاو ود لج رلا دباب .وهليسنا

 8م م

 انلعجبلاذاو اولا كلذ لك ُفرلاولات هريشقدوءلا حنو قطعه سلع قحو امهفطع

 3 0 3 هوقو اولا حق هفي راصت ىصقت

 .... عبصالا ف 2ثيجد تلو * ةنار مس ملعنامزلا كري

 0 0 ع يذسالا لوك لنمو ىلإ ارعالا نباداكح نب دودعملا رامطناز هنأ عب

 9 دوو + عد هءدج5وه

 : | ٠١ .عباصألا لانه قديمك فب مثجل مدقوأ د <دعناف

00 

 كاسات قيما و قاداعتاف وقتنا عمال قت وق نعم باعنلات و

 ٍ ونملاو هجابتوعائثكو اودحو ناوخنالا بالأعمال هيلع نضال نعال خلاق

 ش جرعمو باولو لضلاو ىلا حاخام ظعك حاج وعالإ هشوأ حاج وعاديفئْلك

 هناديعنمح وعمدوعلك جرشلاو بيلا رونو سوسن عابر

 ذشلأو' :ناسنالا نمسجانلا تذل + ظعلا حاسما دونا وىرهزالا لبا اودي فهو

 1 انارغلاو كنون حاولا و * نتكلم "ديو

 00 ور لوب دوج عفا ىئبللبق
 ل رحاذاوم 1 رود هلل تبن اهنا

 هووس ب هدو ع
 ١ .ىرهزالا انوفرطنعلاودحو مكون اذ هو بارغلا هه 2 .الكزيعوب حردتسجلاولاديري

 ةناقنأ نايمه لوقو ةئانحفألا ودى ثرطالاهساجسععلا

 تحاعتاو



 5 (انخ) ٠ .ءانلاو واولاف رح :ب ءاشالضف

 قو":فطعنا_ يي ةودوعلا ىشاو تامفثا شلاقححاو ملا كلذكو مناللاٌل عملا ةنضألاو
 2 ا
 هب واع ثندخ قو ونكون قس لاب عوكل مىأ ا نك ثيذألا ا

أوهيذفن لع نيعازخر لف كد خرافاوا
 ثيدا ىف ءاادك»ريثالا نب لاق نض

 ةيلعّسكأ م ئشلا ىلعأنج نمو فم اءتناكناو هفطغعاداهرهظانخ ند ءوهفءاملا تناك كاف

 يأت يدح فو :دييعصت يدون قمانأ ارقىذلاولاك نان اعتمامْسْهَو
 ماهم ع >7

 يمل اتي هرهَظ سوق هوقيو هس ًاراوطأطينأ اوهوةالصلاف ىنعي انهقالاوتودلا ولاناةزب رش

 ةيئاح عجب انز مرهلا قاوحالا ٍباَبسَتلا ضال لهفرخ 7 قتدالبو همفطعاؤأ

39 

 لا راج اهيقياييلع نحن أرفكدوهيلاوحر تيدح فو هبكنو جيلا هل ىلا شو

 ا اهلءبكي ىءاكلار اروهابغا ظوفحلاو ميلا, ىط ناسا قءا ىذلا ىلاطللا
 - و 52

 ان قبو فعكبالىضوربانلال ديك ءقطالدث انسنالاق تتهأةنوأ ضخ

واوتح اهو دحام واح دقواانتو يح عمباو شوقا ةيلحلاو ىك قو ونكمل
 ثيدد.ق

 اليونس ينم عليق يوقلاا هو نحوأ دنع عجب مه انش اووكت تحمس سولرع

 م5 هم

 َر روح ءواهتفطعاهر 07 واذا هال د بوت كوس وسبل ةقوطعم ىأ ة نحت

 529 ىلإ و

 نءةرخالا تّدحأوا واو 0 ىبضاعالوزناازااجختل] تثن و ل ةداكش مدع وكت نأ

 ها عو 007

 لإ :الافعرذ دن سيق هاوي ىف يأ 0 فاو وزدعن مولع تفكر ورهأأ

 بكسل عتانناح و 2-_ را اوشنؤيعلاسءاممانقأف "٠ ”لاقفأ

 َحَقْرَت ”الواعداو ىلع ريقن ىلا لاش ٌرولأ رولر قعدت ةيئاسولام الاو

 لاقو ةنئاكتستلقهدعت خو زئاذا وة نار فض فحم 0

 فاطم بع حمو * اً "فيس لافطأ فان را يقم أ

 قو تفاعن انساك 2 ره اخس قو اهدا ىلع تفكتعلبااهن اك ىأ|
 حوز ىلع هاعرأ أو هرغضصف دار وعلان نس رقءاسن نامل الاكخرءانوختي دال 0

 يراك وخلا سوميامقا لص نا ة رهو هدد هديتاذف

 حفز لعاعرأ هلوق و ا 1 110 1 وق هديئاذفح ور زىلءداقزأ وةرغص فدا اووءاانحأ

 ةماعلا ًامرتدقت ”ئةملا ىلا اناهذريوضل اد توانءا ورث الانبا لاق اهي ثكاولاماهاذاكاذا

 عم

 رثكوهو مسح اديب اههولكخرا واقل نمانلا .كتفاةينو انش نموأ قسد

 لالا فىهانحاو هلوق

 ةدعملا ةياهنلا سنو
 ها فئالان د هوس ره

 0 يعم



9 

 (انح) ءاثلاو واؤلا فرخ 35 ءاللالضف م

5 
 5 سل جهسو مص ع

 قارا يرانا 03 ثيرضلا سم ايجا اح دسشنأوة تواموةلزوحو ينطعىأ

| 8 4 
 ماظعر فج ىاوآ كو ةياسةدحاؤلاو اهلاقثوتراط !مالقعىناو اال يعشن 0

 أي لوف 0 00 مو

 لٌنموندبال وانام خدم الفد فهنو رعي هلو رفع امذق هيلا نأ يطاارخ الد

 اةاجخزذ نااار ةساحاه دار ككل ن :هنمكامىاوكلا 00 فو هتعفدتف

 ا يأ اوكا ىلا عب نم ظمأ ضعي سلول عامك اواو هك لا

 | د "ل رمثدشنأو ةيماحاهتدحاو

 ا
 أ 2 55 سس 6 م 9 لس تل 2

 0 : 0 ناين لاو وحن #2 نابل كولد ناك

 ا قاونضالالاقو كلن ملاهشلاو نملا ن ءامناّيمالاو ءرسايمورفاسلا ماب اواو
 | 1 1 / ذاودو أ لاقو نانعلو نماهفورح ىه ىاو ءارفاودلا

 ع 4 01
 0 و هم عع اح 3س

 هه 3 | ؟ عز 5 0 تح اًكونكروسن 37 هوت

 ايسر رطبا نسا قانالاو ةلامث نو كيسا ني « نعام ناسا ةددبعون :ونأ لاق و
 | و

 داق هو

 ل الق بقر هط ى م ىأ ماحاذح ولا كلذغلل ,اذاف نطبأ ةرشع ليقدودعملا

 )000 الدم نبالاز مالا ى ردوا نكرجالو اه نم عد

 | 0 ا ' افشل نمازي للا تا ةماسالو ليسو الوقت امالوةريتكن هاوللا

 ا

 |ةكاناسلا * ىاغاوعئااهالكرت كوكي فاعمل َنءاهلُتأعَ
 مو دعو عد -و 0-0-2 2 مل وهمس سس

 اونوساقا 0 < الو ةرهظ ىيتلسقف اونو مقلاذاءار نلا لاق

 يا نعل 0 ا 2 نا لا باددسلاولمللاك

 يهم » نو ق2 ع ةهيسوباوام هدو مه

5 
 رهو ب 1 -و

 | هويدا 4 و سعب تاب يا

 م دوامي دولا كر املا يا تاحبلاولالا

 لا ناووتشيرا يزول اقرت تنتاك م
 ميعاد 7-52 اوحو نهد 4 هند ضول اتم لاس قه مو

 | نة غادي ريتا دلدنأن روكب نااماق َلاَسِلاَبيِدإ ايا عا ءاوددارأاغالاق

 طب "+ ئشلاروعألا ديزي لاق هفطعمانسوانجواونىذلاابَح (ا1) لاَ ساس
 سَ 7
 7 5 >2 ءاذا 5 يما ِبَمَقلاَوْيحَفدِ

 هذ ١



 0 (اج) .  ءايلاو واولاف رح « ءاخلال ضف
 ةنعا »< قيما

 قتيدلاش فايعللا لاك كلذ م 6-0 ملا لقحيال نجل جدو هلي ملا

 5و

 5 ٠ الا نينح ثيدح قو هر دتشا ىلا يفاوونلايورسكلا يانا و نينا

 ةفلكلا هن علقو ِن سرك مارطضاو مالا دن عدن وهو رولا نسنطولا 5595

 د 07 همؤ

 نسسحأ نم ىدو هبا دزهتح مو سأبلا دج سو يلع دق ىلص ىنلااهلاه وأ

 موو للدم دولار ثيدخاىفو تاراعتسالا

 ىشعالا لاق هلْئمْدَصلاَ وا 0 ىميءرعو ضم جب سرفلا ىو وم ضمومم م اص مس و2 و 00
 و5939 هبمو موس

 مق لعهدشنفهدعنأمو 03 29 د2 ئح نم فوؤب مادا اك

 ف ةفرطلاه اج دّشلا عمو

 لا دانا واط 24 0 زقاماذاو درت ىهف

 وهمه 2 9ع 2_2 2-

 تسيح ىح هاه نافةديدمل تي و ندا اوجنوايجيرانلا ق.ريغو راهملا جنو

 لاقدالو امصسارانلافاهريغو ديد +ائتنأو هسيجانافءاجإ اناس كابا

 بوقعلاو بيلسان يناثلا مسمع او ىنايسلا نع ميلا لاو اهتنح

 هلا ثيللا جونا“ حمجاو نطوعناملاو سيارج لاو اهيعَدلتوُأكلذوذوروبرلاو

 رز دوم

 يبارعالا نبا عسلب وأعد ب ىث لك مسشج انا او هوحْنو روش ول وترّقعلاَ ةربإ ةماعلا هاوفأ ىف

 لاك يبارعالا نالالا حاف ديدش عمنا ردنا لول ةجلاوة جلا برقعلا سل لاقي
 م9

 انهلاو هندشدرلا مو اهريضؤاهمتبرقعاا هج ىرهوملا هظفددقوالا رك ذيل هيسحأو
0 

 ىأن ةكلااننجس هتف تراسل و هدلج أ هس فن القىضملاسةيوهل او أو بضغلاةدش
 وء و2
 دينعورأ اهيراشن مولا خول انس جلا ثلا لاو كازفاععيا ةاقب نادر امتروس

 سه 2# 22ج و

 ليقوامتدشوا متروس !ليقو اهوا روس ساكلا ايمو درسنا باريشلا تنيدايجلا

 كلِذلَمْفَو هنادحو ملل شئ شلك ام 58 هنروسإالا وجو سأرلاب اهدا سنو اهراكس

 د و هطاشتوهتروسفىأ ماقيل
 دسم هدقوول وع وة موو وعدو

 مالاةوجمكلإ و كشأ 1 انه مك دعب تاز ىتلخأم

 م 6 - تع

 جارت لادا كياديع قو نب فك نسا ووفو :نل نتي قصر تبدطنافو

 ناعم ةرواعهلل برع دغلاةربا ىلع قلطتوريثالا نبا لاق 1 يأتي دل كضو ل

 ايا كال هنا ىبمصالا لاو تطعلاو سهلا ديدانش أ انه اديد_تكمنالاقي وحرخ



 '(اجت) ١ ءايلاو واولافرخ « ءاطلالضف 1
 يوم س ودود وقد ع نا هضم 6و ات

 0 هنا ت تاقوجهنااوفرعو سانا هم عما اذاف لاق هتءامامج ىلا تي

 نعاشلال اق هادو كس ىجلاقب ربنا لاق

 .٠٠ مايالا نم هاوسام ىو »* ايان تيت

 لم

 لس الاف اميه ب« تالف بلاقي ولات

 هذ مو هودو باه سو مةءد 50

 1100 3 هلضانت عقمت 318 اج تلزانغ * هض رع سانلا ىلع ىَمنأأَسماَتت

 2م 24و ب6 ء

 هلداعبال هوفر ىاَر * هتسا ىلع وأ فأل 1
 2و

 لاق ناو ني اة قادبكلا عممو 3 رطب الولع ىف ل أ ءيئادهىره وكلا

 ينال ل اوعشم عع بهل لعر ير ىش -”ىراصنالا تبان نمداعلليق و نايجدج -ولاو

 اقع قب مالنا رغاشلا لوقامأو ةيماحو اج عجلا 9 راما اسئل

 اني اها اوايرضرادلا طسوو * قوما
 | مه

 رطل وهضااشا عربا فارلا نعل فلا و لصالا ىلع هر خر هوملالاق

 نال دعس نق نيدعس نبا
 ل 6 < تام 9و2

 5 ؛نادنالإ ةسعمس ايعأو *« ماكدلف مدءهرملااماذإ
 9 -و< 5 م ا ني د يابا سس ع

 مشروب ف الاسم رولا لعفك « هش ىشعلا تعالو
 0 8 ََ 9 م 2 و

 نإ هرم نادل 00 اسر لادا

 |ايبلك د اراَقسلا ضرك نم ى طعنا 1 انفو قات

 | اهتهباشمو رخل ىفاهلانراقع ثننأتلاءاغ ىلع بصنلا فلآ تاج قَدَصلا نسل اوبأ لاق لاقو
 ان ني

 ااهدركاك اههركف نفل نب ةزم-ولاتعقو !«افشلا لاق اذا هنأوهو نان“ هحووءافختا ىفامها

 الاقي. ءاجنوُةامات هنءتْيماحو ديدشتلابهمعمَرادجبو عجلا ىلع الج ءااهلقف !اطعف

 ْ رعاشلال اق هاَتلَتشااذا نص ىلء ٌتيَماسو اهدآون ءىاحت سوريصلا

 هعو - هو هدو ةلدو امم 2

 داك !نموةيضتيا لس نم 5 ماو مهفابضأءاوما

 | ء؟سانلا هامات كل ادف عم فدل, ءاح لابو هدا عرمألا و ٌتضَطهيلعتيجتو

 ادي نعءاَنهو تيكتلانبا اسس نمح ردودهم جا !نلج نهو هونت 27

 يقرع بيدي ىدلا نمو تو تلج ن م هلال ىلا ىلعلاقيالوءاعمالا نم حر
 قم ه-

 |يبرطا ىف ىّمحاو ىدعَن 00 دو نمتددوملاو دن مف دنا وبسحن هديل



 1 (ئجإ) . هايلاو دارا برع * ايار

 -”<هع

 : ارامذ مس واس أى !نالفلاد 00 دراعة اذوءن مخل ذيول 1

 7 مرحلا ىف راعص أى ككل رلاةيماخلاو هعتمةباج يلي دي ض دادو نالفنم

 ددمالاق وسلا دو عاقب اي مهوأ

 ملا <

 لقانا امك ل 0 رس 5 و
 هير

 0 سهل

 برقتال ىلع ناكملا ىجسأو ميههازجن ازا فمسبم نمر آى دههجا دعا
 سام و هع

 عضوم ىحلا ب الا" تن نرعنالو حامي صرالا نالذ لالا جهد فءاجلاو

2 09 

 11111111111 1 11 ىيربنأ سانلا نم مد الك هيلي

 هنريسشعىفادايكزئ اذا ةيلهاهلا ف برغلا متي رسثل اناكلاه ةوسرو هلالا ىجالإ وهيل

 >ةم و هو

 كب :رتتاودمصأ نعم يك هريس ماو فنا 2 ا

 د لا|يجكرو نإ لا لب دع يومسسم هناتتكمالا

 ىفةدعملا ليلا وةقدصلا امنل عيقتلارع جاك ك٠ لا لب ,وهللال سف العلم وداهجلل|

 9 < ورع

 ىأىرات-فئكحارأ ضد ألابشفئلارالا ف ىجاللاج نبض !ثيدح فو هللا ليدس

 ا

 ا

 لبالا نادانعم لب الافات ملاملاّتف كار" 1 نه اورفو ىذرأىف

 كلذ قوفام ىمكف نياك قغاهيسمع هيلا ل تاما (مالاهفاوف أ هيلا ل صتام ى عدم لك أت

 | كرما ف تاسرااذاةسراسلا بالا هغلس لو ةرامملا نعد هبام كارالا نم ئم هنًدارأ لقوا

 نافية لقب رطَ :وّضرال اانيحأ مون اهنءلأسجلادك الاتجاه روكس نأ هبسسشتاو

 عنع ودم هلافلج رذالمىتبناذاكارآلاامأف ةكحارالا ك|موءايالاباهكلفلضرالا

 رميا لو هئموربغ

 لاي لوُطو ىجل ارو سلا ًهيَسناجملا ارسم

 تعنى ”1كفالا ترد فو ودجر ىجو:لولمالباهعا ضوفوُدي ا

 فو ل و باحسلا ند ءاكزيلاا سنبل بت فازت هنااا كم

 تنجح ألاقي. هاجيىذلا ىتملا ديرت جما ةماَملا عضوم هيلع ندع نافع ترك ذوةشنا تيد

 رمل هيدناالة ماتا عضو نعمت نطو ناار ست مندل شيق لالا

 5 نوبأكاق و هسيلع اودع كل ذلفاكوام نكي ملاذا الكل يامل اهنتقساسهفءاكر 25 و

 (رشعن مان بنرعلاناسأ 4 ك1(



 (اج) ' ءايلاو واولاف رح. « ءاملالصف 1

 از ربنا نيفجن أ مهنعةقلا ىذرشناعءا+ رفح ْ : 1 ءاوم ايعلا بتترتلا اذه

 أ قلل نو ١(هجاوز ىف الف" منأو هتبوز موق نالفراهش [ليقفراهمألاوم املا ف
 ا : رءاشلا لوقو اءهعمك ه روصلاوذأرملا لبق مالا

 000 ا ل ل
 ا 3 لا ام *روص مون نحنا لواخلادفعو لجرلا لبق ن متهم ان أ ىلءلديامم

 ْ هلل رز رايس د م لا
 ا

 مام باس

 نان َو رفا نييك آن 000011 دو نان اما سرفا قا
 اما

 ْ هديب رهاظنمنيفاسا !فصنفق نان سمانا مهليهثب لاك ىو ت اوج عملا و

 | تر رمش امهملاعأ نمنيفا!ارهاظ ناتعيتحلا ناتمْْلا سرغلا نمداناجلا
 2و7 نا ) مدر

 اني ألما هاج وادب ما املا ءةريخألا ايكيا وام :ىمظزاللاو يتلا
25- 06 

 هنع عقدا ودعنم سوي اجو ىح ماجا تلى و ىمعاهو 5 و -و سهل !ىهدتشا حاصعلا

 . نع اعع لمعان أهنالءهلا «بنوالا لمس لعب رضلا اذ هى اله هويسلاو

 ٠ أ ااوةردانةرخالا و وجوب صالتي فيتحول فو بالا ىلا اولدبعؤ
 2 نإ ةسيج

 ا نآوجنو ساقلا مناي تيت ورقي وثنمرىجام حلاو ةيبجلاو ىواّش ًابانْن 2 ى

 6-00 ريالا : هبوبيسدشنأ اا جوئشلا ناتو بت ى 770 سايقريغ ىلع

 كاطع و اة ماسلا نس 2 م موسم

 ٍ ايوا كلاي ا 23 نك ريواصعلا بيقارعل انيسج

 روك 8 5-5

 | عوتملا ضرك ىجلاو منا مدعو كلذن موش ئب حو هأنإ !هعنمة بج هرضيام ضير 07

 ١ دشنأو ىارعالا نب | يي

 يدان ماء ىلا جو * هببحما ىزول رص ى دو
 زم 2

 ري

 ماعلا نوح 1 58 ربات جلا قيد دعا نم اصب رمل نوحاو
 تعود 2 - 0 -- دوك

 0 ودب همي :|ن الف ىع 3 46 0 ا و او توا
0100 

 ثيدخ فو 100 يطا ارت وم اوم أى أديم ذم وح 7

 ةيحاذكن ءتيمجتو ةرسغلاوةمأ ذل ىهو ةيماهثكأ امنا كلذنم يمر اسيل
 مس سم



 "6 (اهن) . .,ءايلاو واولافزخ# ءالالصفق

 3 هدس 0- 8 ود 5 2

 قيل ديندرجاجو 3 ىقيقرءاهوشةراخجو

 مم ١

 دعنا ةزومهم م .اةنكاسع يح
 اهراسواهوج ناو ند 7 يب اه رامي اويل 0: 8 هم سس مل ودع أ

 ئآإ

 تررمواهوج اذ شلاق ىرهزالا ناجل مهنةأرل البق نمئشلكوزمهلا كرتباهجسىورتو

 اذهواهام< تر رم واهاجا ذه .واهاجب تن أر لاةيودا رشا وحاذه داهاج تي رواويمحج

 يضيق د

 دشنأو زمولا ريا هو ةزوموم لانك اسمح اراد ازو دا رذنالا فاح
 مه سه «موو

 محاهأ ىام ع+ تونك امىه

 نموجتت اخ الاىفان رك ددقق لاه ءانلثمء اج أ هعجسنالثي رحاب سلس دعوا

 نايل معزتق دشنأوادرغمرعشلا قءاجدقو ةفاشمالاةدْحْوسنوكنالىتلاءاعمالا|

 تبل ال بقوقالطالل وح فواولاو لاك يل
 9 5< نيس ه2 ه7 . عما ود رع وو

 مص ان ررك انعدم تر اولكت يأ اونو * اوسع
 52 2 س< 9

 باهل ى ناجع #3 رو ىنَك امى امه

 هوخأاه> ذتواهةلطقت يما تناك لجرلاو

 اجا هنو ىلدأن متصصأ و # امرغارحامسأ تصصأدقل :

 لاح رلاباملاك هنأ هنعهللا ىشررع ثي دحىفو اهحو 0 امدهعباه-و زاخأ تصصأىأ

 رخ؟ثدد- قو ةبنطارمكللع ءاهيلا ثدي .زغمدأ هاد تءهداسو دامدكم هذ لال

 لاق ثول اهو اهو ل يفد ة سمج رنوالءاودو ةأ ما لعل حر نادال

 3 09 وهو و هرلا تأ ديأ ًراذحت اذان كلذ هفيالو كم لوةي توما هونج الا ةوقديبعوأ

 | ىوذو تيدحلا قالك سرفر سقتلا ذه ترتد قرا ب ريح

 ثوملادسالا لون [م5ترعلااهلْو ةنةلكءذ- هولا وق ىفلاق هنأ لارعالا نبا نع بلع

 نمدشأاهعممللا ةواخ نأ ثول مَا هلوق ىنعف رانناطلسلا لوقت اكوتوملا لم هاقلىأ

 ساقلان د خوزلا لعل ”رومأ ىلعاسولجوءام_مأاهل ن_سحاعرهتالءأب ردنا

 لوخد.ةلاخ نطان للعم 1 و اريودالحوزلانالو كا ذر تغوأ ةرشعةوس قأهغسوق سلام

 اهنهن روك داسف نمد أ اهماج ًاوةأرملا ناباك رح ىذااداسفلا نأ ىلا ب هذ هن كك ره دزالإ هسا

 ناَتْح الاوهبو زا لبق ناجل لاكن يمدالا نع ىحو توملاكهاعجكلذإو بيرغلا نيبو

 ىلع :ولاق ةأرملا مدننا حو لا ماءاَجلالاقفدازو ىنارعالا نا لاق اذكعو لاق ةأرملا ل قنْم



 (اج) © ءايلاو اولا فرخ « ءاكلالصخ "4

 انمي هلوبقك سرانلا نعول انريعب دقو
 ” ع مود 2 ا

 هم و

 ىذهلادئاعو أن ةْيسألاق عطومةيلحو

 أ يانا وِتاطرع زارت * ياففبا تبكرنا ىدنغنإو خلا باطر 2 رارذ هلوق
 ألا .عطومتيل-و ةيلشأ عمباو اعلا: نم ىصَنلا يو اق حو يق تيد فو ىف س حد 3 59 م مح ةدامؤمدة:

 ' هوو ا سدم هدد ءءو 6 »* باطوخيرارذ »*
 د نأ 30008 تنساه حام حرأاهل 0 تيوس نطمح ىرفئشلا هسمو |ائداماوصااو

 ا ناريمان ضعبلاف و
 1 روما لرْصْنءمهاهلأ 7 امتي تاني و

 كا : عسمو د 59 هع

 مينا ضايع نْداسب مال كاورت 5 هيام وأ ل كايلزغموأ
 37 يكل لح +٠ تأ

 زوو يلتيت ركبت أد عاب ءانلاو والا هي هيو حرك -نءالاق

 عءق

 اهي و يلة فيت ف ل اوقناكعدالات* ع ظفأ تف حدو نوكن نأ

 ايلا انك خامشلالاق عطوم

 ا 9و وهدم ةه ساهسضات 5 ومرمو 4ك

 0 *ةدلويشم ال !قرشنا و # اههينم شاهاذنا تنبأ

 1 ا ةالاطسك ولالا الا نيلاةيحانبتدتأت فا, .احىرشوملا
 0 سو + -ٍِ مم. 2و هم

 ا اربع ير م 7-5 اوبوحو بوحو بوح هت زج ميزاذازيعبلا لاقي ىرعزالا 2 معو ع ةهعاص ها 9و هس

 ْ: اهعربامااشأ رح لاف تاخد اذان لاك سل دسةفانلا ارحز قلاش مت ميهلاوألاق ولاف

 | لعاق مسير ىلا لعفارمعفرف 5 "لاو ولطاو "+ ون فاز نجت

 : اذهلايولق نمناكنملذكد اهبوزوُ أراني زو فاحتو اهو ًرلاوخ 0

 | | مهفمت ارقفذنمح وزلافو نم لكودا ارفنالا وف محاذه رات دره ةابيبجبدإ قوافوخ
 35 5و هس

 0 .ننالام وتمر امو أو ووأ أحوزلا لبق نم لرجال أو ةأر ااا

1 
 لاك هذهرتغ اهيفةغلالت اج

 ته م5 <

 006 ةنضالاةنكلا تبأو 5 هنكلاب تعلو ناجل انا

 لبق منان لاو ةصاخأرما لبق ن هال ليقد اهعوأاهوخ أو أدت ضاوأ ل جادو 9
 || عيراوملا فو هذهرغاممفةغلالاهج وزّمأ رماة عر هولا دكان عيب هنا ولبجر

 : َ َ ظ رعاشاال اوقات د هاش ر نيالا تأ دمْمَح وول الدم هوب ايران دمعت انا

 ةراكو



 1 (الخ) . . هايلاو واؤلاف رج .« ءاخلالضف

 ىلاءاد_بهذ نمزواسأن ماهيفَتْوَل 4 ىلا عت هلوقو ِهيَمْلحُس ةصوّلج رلاترلَحو ةيلدتمو

 نباارالم دارس هيلعدللا ليي نول عمى هنالزيلوعشم

 اهقرو رثاثتاذافةيلاح ترمتأوتقزوأ اذار مشاللاقيو كلذكق يانسلا ىلَبو لولو بهذ

 ةمرلاوذلاك 0-0

 دصاولا حارا وُهيلاَوَح * تاَطَعونالعلااْبْتباهَو
 هئكاس دنلوب ناك ةننغ هللا شت زبره لأ يدجُيف و_ ترئانتف حابرلااهتسّس أ ىأ

 ةمايقلا مول وعلا انههةيلخادارأر ءالا بالاك ءوضولا عضاومملاغلت ةيلطانإلوقيو |

 ىيعف لحوم لتغم هديا ولج سو لعق لضءلوق ن مدوضؤلارثأم |
 نسم كنمع نس سح نال سوبلملا لكلا نمققَت_ثمىهاسما ةوالقنان مننا ل بق قردصو

 بذبلا 5 رظنلانويعلااهالكمالك #4 دشنأو ُنيعلاهسسلَح دارعالا نبا حو لَا ْ

 واخ اشار ةوالح لك ىهو ىف وى ساما 0

 ةوالح لك ىردص وفرد ويعفو زيسكلاب يعي تال لاقي ىرهوملا ةوالح ْ

 نحارلال اق كنعأاذا ١

 ماتا ملل ركلاجارمستإ ظ

 ايثدلا تيلحت مهتكلمالمسلا هيلع" ىلع دج ىفو نيلي ىمملاو بولا نم[ ئاذهولا ْ

 ةيلااو ةقلللا ةيللساو وأ ىتبالجو هنث كما اذا لحب عبىشلا ىل-لاقب مميعأف

 هتفطواذا ل نااهح وسل ةيلداو هنَدم قمح فولو نولاوةفصلا

 نأنممدقتامءارعمالنابانيشقامناونلا# عارك نع تايدصلاهاوفأب جرن 52 رب لاح اومشلاسزرل

 لاق ةيماحمتدحاوىصَتلاو طمسلا سينن نم شيما و اواواهتةرثك ؟ءانماللا
 0 سل ام دع

 هيلعةرقىذه لوقت 5 هيلا ًاكىتأو 0 هع لبي

 ةيشأهيرهترهظاذاو ليخلا و ملة يدابلا أعنا وصرخت وهو هنيصبت اين للا وبيذهتلا ٠

 كاما أطخاذ_هىرهزآلا لاك عيدا نابت تيالارحيلالاو ليسأاذا عرزلا

 ةيلخأ عملاو" يصنلا سيب ليعت ىلع حا ىرهوملا لكلا نم ىددم_كيالو هفيعيتنن مما

 زحارلالوقدنمو ىربنبالاق

 © مياه ةدسو 2

 "لح اونارمشلاتيثمو « ”يصنلا تشمانعتمن 1



 (الخ) ٠ ةايلاو واولا فرح مب ءاللالضف 21

 . سلا ل 23

 هيلع ن ضو هنن نس فام #2 امومورُكَلاىَذَناويعَس
 يون -

 ابو سابا عبط ملاتو

 [1ملع انما أخ امرا ذه بير نمدلاكباو #* ناوُأح يت ىنادعسأ

 أنبا ماشلا نول ى :رخآلاو قارعلا ناولحامهادح | ناد رفامهىرهزالا لاك ةر 5: اول 2

 اول هلو ةقث ىلع ةملكلا هذه نم تولت هب تكف بر جن يةلاواللاوددبسس

 «مسرو

 لاك ةراجعاوأ تايلوس 0 نم هنن تام ىلاحاو ةبلك ف أ لَ مهلوقو وعلل ذهف
 7 م

 ماد سس دم مععء هم

 ا .,ةرازقيلاءاثيمعقدم * ةراجا وردا لح ىلَكاو 5 ةراكلا طب دارنا
40 

5 

 تكة ذاول دو كوابل نوكينأذ وجدتم قرانغلا لاف يل عبو

 ةرسو أرمي .1-لك كا ثيللا ىلحو ىلح ع هباوىلطاك ةيلعار ىذهوةبدهو

 ووم 2و
 اوت كدب اوال نم وزع لاق لب وذو

0 

 نم ٌكرقو ىصع لثم+ايلا ناكل اذارم كي ول ايوا دو ىدن ويم لل هعجت و

23 

 - مرو

 لن الاهل تاجا ذا اهو الحامل اةأر يتم ”رسكلاو ملابسي

 نم ما هيلعو لج روهاسناثيداىفو .مضاعرو ى و ةبل ل ثمل حاهعجج فيلا هيا

 ا ةاوةشيلاو بهذلا عاصم نمي ريبام لكلا وه رانلال أيل قيلع ىرأ املا فيد

 يكل جال هركا ايا ليقو رانلا لأ مهورافكلا ضعى زيدا نالرانلا لهال لج اههاعج

 أ - »لاقو هسا لينال بنل بالو انبنألا روبشلا ان فلاقو هنكوهرو

 لطلاب هتياجى هاولاكو ف يسلا َلسنورخ ٠ دا يللا
 ا مال ةدورو هءهسو تو ) ف وم 0 ع و

 ا ةيفيمنيبهياج اهنا 3 هيبق يسن لاك 5 هيلعت نيس دقن مهب راج

 | لكن مولات اوقو ركلات اا ثنوملاق اذه وةيلح ىفةالح ىلع .ولأ اى و

 |وءو

 يل الاو اموال تالا بام وعر ضأ اناجامتوسبل# ةيلحنوج رخقشتو ابر طاح نواك

2 

 | ا وأ بل تدافتساًةيلاحو لاى هو اما أراا تيلحو بْدعلانود للا نم حرش اغا

 تامل هوو تناولت تسب تكولاو“ يل لحن اذتراص0 راحو

 ١ ددنأو هسا ذاةأرمل ْثلَحمع ولاقونب نى لكلب لعد ا ايلول

 ١ ضال تانيا ابصكىلع 5 هيْثلحاذااهنمىوشلا ىلَحو

 ٍةيلاح .ةأرمالاقب و هوقو فيس يللا لاب الف اها اوسامو ةأرملل لالا ةبامنا ولاق

 ةلخمو
 © هب



 "1 (ال>) ءايلاو واولاف رح . + .ءاذا لصق

 نبالاق لحجر مامأ ليوأت ىلع ضف لرآلا ىوريو ققانو قمر دواح ل -رانههآلاىأ ظ

 هاب بوزيان اسلم ا اذهوىزرب

 ةأرملا ثاوأُحَو هب درع علاب رعلا ثناكو فسم انشر نسر صفا ]هلم رهام اوأ

 هناثندللاقو نءاكلا# راضي ناوأذا ٍظ هكا نم لى تناك انوع اقوله رم

 هنملوقتهّناهك ىلع لحي ةنهاكلاءاطءيامّن اولا يمدالا لاق ع نداكلان اوأح نع ىنهن
 مة د ءو<

 ٌتيطعا امن اواو ةصاخلألالا: 50 اول ا ىناسللا لاقو . هتان لق

 ردضمتاؤاطاَو يئارعالا انزع 11 العذل اوان سالو اهوُكوةوُدر نم

 تيد أو ُثْوَشَر أتوا لاعب : ُُة انامل و الكا مدل _صأوةدئاز هنؤفو نارْفُعلاك ا

 هلئاقَتامذارعشلا نعمت ءغابب * ةَقانو السروات ارد 3 ا هس هج هم
6 

 والحي لَو قابلا ,عةرخالا هملول دولار

 ولَعَو اعمل طسو ىلع ىأ اذهل دول ىلع دي نينا ١

 يطل زوذاعلو انقلاءاوال- وافتلا ولع ظّقس قاسكملا نمنع كل لب اققإلا

 كلدكواختلا امدسو ىلع ىأ مشاغل وخلع عقوو كرهوجا لا ةفورتمتلسلؤ دو

 ىةلسقث عب 1 ثيدح ىو ترصقتمهضاذاوت دمت ذااهقلا"اوالعنو ىلا ىلع

 اردكت و ضو هؤاح مضقو لاف نينئادا دنخ ًاىلاىلوملاغقلا طسو لع تا ىلانقا وداخل

 اواو راحوا و هاغق وال ىلع انوخو ماللسلا اههلع ”رضملاو ومش دخن هئضو

 لاقنهيراجلا ناسخ املاك

 جمر نعلوأج حاضاا + ةلاس + وناعم و

 ةمتلا النكيزلق 1 لبلاك ذتنثن ةوالخ ضر كئاخلاةرديتلا ةيشكلا ىهالاش ,ا

 كوشاهلو»ار ةصاهترشز هنن ىوالخعاو لوشن ذةرغصة رك ىه ل. قو امس مود ةرض |

 تيذهتلا :دحاولاك عجل ليقوتا الح عجبا وتاذدلا قرولئمريدتضراغصقرووزيثك | ظ

 ىرعزالال اه ةيعانز ارربدقن ىلعةي .والخةد حاولا وةيداملانوكي تابنلا نمب رض ىزالكلا |

 نعدسعؤلا كرو لاق لعءاملا مضي ى وال هت ءىالاوب الوراق فرغألا

 دلب مما ناوأحو ميعتلاوهاذهو لاك تبن نملك ىوالحتو كارو ا رقاب ىدصالا

 َتاّيقلا شيقل كرب ادشنأو



 (الج) ٠ . ءايلاو واولا فرس ب ءاخلالضف عل

 د اذا جرلا لوا اى ارعالا نبا دحاو نهج تلوم ونامل ذهّتزلْ لاعب 5.
 ١ | ىارعالا نبا كحو ةيواغمبديبع ضرفةوأحو دلي ىلادلب نمير 1

 دع اطل الا عز كلا ايس شألا قابزوتتعي اوكض لوو قدس علاش ىلع جر

 ا لاق هنم لس كلذ ناللتكأ ىلع هيفةسب رالكذلالح رلالاَ اوال و
 1 و 2623463 فا هد دو 3ع وب زوو

 ؛ اح 9 لئانول دعو مكح هلوق نمو 2 لحالذلا لالخ وأنا بهدا

 ناك اح اع وسوم راس 0 ندب 9 2 اوال

 قل انما ىردولا مست اوه ف كاب ايكيا أكايأن اى الاقف

 تنمكلالافرضقتو
 501 ماع و م 0-00

 ١ + هذ داع اوسع 4 هنداوح ىرأرهد بير نم

 تولخلا وانة انهن راتبي وج تنلا "قاد ةهك الا ضب ءاوأك او

 ا ةوقرمتاذبع نال ءقةواللا ىف ةّيلع ةّيلحسةقانو هديسسنالاق دل يكفل

 هب < 05-0

 : التعقل ع_ةيالو مالو وأ ملك .امكأ الور مو ىلمالورامو هوا يابس
4 

 1 هس قل ل#دو م ّم#س تو م نم

ىو واسوا ربة لاو
نذل انهو اوال زمام تلق 

 / م 

 انف: هاتلاق ىرملاهظعأو ىلا ذبح لاقي ىرْلا شو وللا كارعالا
 د # سا سس ل

 ب :ؤدونأ لاق يسع اهاره

 2< 9 ءو

 اهروطأ ال اهل :هقااماذا 03 قاونمأ امنت
3 

 رجول هاءاداطعأ هواك ودلا لح رلاالحو

 نيم هع 6 0 وه ددسةمس و نب 2 ه7 بدع

 م 35 - و يعول اك

 0 3 انتا ف انس ال 3 0 تاك كرعلا

 املك عرش قلاب نا مذخأ لاي وانه َرستي أرهر اهرهموهن ا رها

 ًاناوأحو واسوا الأن الاماذك لكان ثواَحَ ةرهوللا قا اواو لا نمل 5
 22 وم عويس

 نوط هاو رحال اغتال ل عبث هىلعأم ًأايشدلتيهواذا

 8 عاد ل هد

 هتاف امذارعشلا ع 2 5 ىقانو ىلرمواحأ لحرألا



 جنو  ؟(الغ) . . هايلاو واولافرس « ءاللالضف
 هج دص مص

 ىلع ىذه اوبول_ةملانموهو 0 11د او وتوالسو < دلو كك يوليو ا

 مهنأالا كلاب يعن لو ةوالواك عفا اكوا لاقفاننن مهشعب لصف نيعلاب 0

 0 00و له مارا ني دارا ْ

 هم 865 < 0

 م مم 1

 85 - هم 0 9

 0 انتشال ايم ولك قفا ليعمل سأل ظ

 هنمتيلخاملاقي و ا ييعحيج باص ونل

 مىئثنبل مرق

 قالا لمتسارابتا و 97 200008 راف يبشر

 يع ىلحن موت سن وار لاا هتعَت سغنلا نال. ل نمام_هوةيلطاو ىلا نع ءنموهوا ةم <

 اند الو ىشلا قت وريغالاالا نم لوالااو واولا نماذهفةوالح يهم هلوقليلدبا
 هزه" هترعلاّ نمو لاكي والا تامة وع فلا سايقريتغ ىلع هوز ه-هةوالخاذ | ء>

 زمهااهرف نرعلات ههوءارف هلا لاك ىرهزالا لاق هلق مهماذهولاتيوسلاتأ 0

 هنسلحأو أ وأ هنلعج ىلا تلح ىردوملا او همهتعامىأءاملا نعت ” ال هلؤقاوأزام

 قديعلا ليَدهلان ورع ىربنئادشنأو اول تدجواشيأ

 ا

 هم جوه

 كالو رمالجأاتتنأو 0 لئاونب 59 صاانقأن ذو
2, 2 

 وأ ملكت -اموىأ ييالورمال وق ىلءادهاش تيبلاذهنوكين أس ورطة هيفاذهو كى

 ىبعقلارار لاك هنياطىآ هلاحو مالو

 هذة دود مراماذا سمو #2 قاد تلوح اذا اف

 فأي لادن نيعلا هيباتْسلو زولك سيو سانا هفنه يذلا لاج رلانمؤأاو
 ومو هةؤو ل ح

 لوأدررَع سأرلا بع او 3 ةرام خيرت ود ىلاو
 01 وو ه9 مع ووو

 ىعتةراطلا تا لاقي اًضيأرم ا تاو عجب اوةوا د دا

 ىئايعللا نع ىرهزالا ةدوطان مددا خس لاقباك ةوالخلا ن 00 والو نيك فو

 دّةنأو 03 زلاا هالو او ٌتيلعتس اذا اوك« راد توك
 ةو < ومو ةءس مزعل 7 - 1 : 1

 ليلخ لك لالواجاو سفنلاك ا * .تحماس] مسن نيح قش نك ولف

 (رشع نما نرعلا ناسا - 0/)

 هده اناواس ىل< وهف هلوق
 بقعلافوبيذ.لاةرامع

 ردصمقناول> تلق كالذ
 هاىدنءأطخى ردصد ىل>



 اذك اراندىلوا_-اوهلوق

 ىرهوملا فىذلاو لصالا
 ها انامد

 (الخإلا ١ ءاملاو أ اولا فرم ه ءالا لطف 1

 أع |تكترسيسببا ةناكتمل ,دلا نع تيكخيو نواس“ ءاوسةلوق لئمٌتلقوأ له نلثمتعَت

 | لتس تاغ ىأ اذكواذك نأ آوانأسنات د كح أر رسافكي للا وهتيكح قعمىأشن دحاذع

 | قيكدالنلوتتتم داثملا اك املاو ةكاملا عيقلا ف هتنيامك ١ وداع .احودآك لاقت ' هلعف

 ظ 1 ةياكح مالكللا هننع تيكحو يععايكا اكوائ نمثل

 ! "ىدع تن باعث ىورو 0 ا ”اكاهتدكشىأةذفعلا تنكحأ و

 ٍ 5 قانا اي زاذاوب لس كح مَدوذ 5 مكلف نلْجَ

 د فوغعأ * زازاوت لشي حا مقوف « ىور واف هتلعءزازادثنمقوفىأ

 |قئانوكام 0 *ةكتواهت ع أق ةغلاتكس و اكس عاطل ةءاكجإللانم

 | تسيلوةءاظعلا هةيسشتةبادوى هلدقو نَا ةهاطعلارو صة تاكا او هيف عقوام ىأ ىرْذَص

 ا لاقفتاكلسا نعل عسي ءاطعتيدحفو طم نم ع طر ويبرست كا ةيوراجب

 | ىلع عمجيفز زهيقر_دلاقدق ولاق قشاهعجو# :مله أ ةسغل ءاطملاةاكسملا اهئَقَبحأأم

 |نيمل ما تلاقد ىدونالا الايك كْب حب لامناو سفان آنا اك ذيج هلاكخلاو وصمم كح
 |لافتنتى انتحل ةذابتلاةيكحاملاار هلا تالقاكوهوج وةزومهمةنو دما

 سو 8

 أ همعطقاملك وأطاو ايفر قر راد >لالسألاو ا نضع داجلا (الحإ ةرتحتل اةكياحلاو

 | مالا قةسغلايمللءاثبلااذفو ول اواثاواسواواجودوالح وانو العنو ىل-دقو ةقالخ

 000 ل م نبق لالا ٌلرساوىر هوما لوق كس عرب
 ةموض

 غال ا نيلآو ها ىواح اد صقلاوذو 5 ىبناج ناب وىنابلا ىلعرمأ

١ 
 م |

 ]ال الين لا ةمرلاؤدلاق هالزاحاوهالكوهالكساوى شلل (
 مو و

 هال نقل د وف # تستعمل همك لقلب

 أنس كلذا عم لكوهبج رفاهوطودنالعفريجلاةو خمحاذاورثقلا ىف دئاصلاّن أى عي

 1 1 لاو اةعتملوآحاروت

 5 : اهدورتاران دك واحاوعرم رضلا ناو هلاصفتا دعيت اماعق أنف

 يوك ادقشبلا سرْملاٍت نزورعاوهورخ فرو فرط ذبهال تهتم لكوعنا يعلو
 هده

 ةزعرتك لاق ملفا لوقو تبالي ىلا

0 

 مكدّشو ىرعصلا تان كيلا 5 ىطْتعو لح الوعل كاد

 ىو



 35 (ئج) ٠٠١ .ءايلاو اولا فرحا + ءاحلالصخ

 اهدي تلا فوغدتل اي ىوالاواولا تبلق لومة وهو قح عب فربثكلاو نيتك سلا عاقج الابل
 هباوصلا# ةرسكلا نمتلدباغ ضفر كلذ ىلاساسيقىدأ اذاف رهو لوقف ىريئا لاق

 سالاو ةرسكل | نمةسعذل تالي ىاةمضا | ىلعدوعي تلدباف هلوقريفضلا نالر كذامسكع

 هنا لبو هيلعهتلا ىل_كىبنلانعىورو ةمضلا نمةرسكلا تاذبافلوق. ن وهو نيني

 هعجو انهفرازالاوقلا ءاامنرعش لاق موشح تنام نيستا َناسَع قالا ءاسنلا ىتعأ

 ىعستاك وتلا ىلعد_كثي هنالاوةَح .رازالا ىعممت ةرازالاد عموما فلضالاى ريالا ٍقح

 ىفتدهرتالءاسنلا لاق تعدت اىذر رسب ضيفو ل+اوهؤ ة 7 وا رلا ىلعامن ةيو اردازملا

 ةرضاخخ وقلب ادع :وبألاقإ و نكس رك 8 ةورازالا ظلت ندهز تال ىأو قماح

2 3 

 اهايناجةنئلاوقح و٠ شد رلا لدا. ثهرح ا 1 واسد رلا عضو« مهبلاوقحو |

 هوه
 رافال هاّقح عمبجباو ليسلا ىلع عفته هيايااو#ب

 لعام ذ دله زا ات اواي سا ضرالا قَح ”ريذالالاف وا# هناتسرمبقتلا قو 5 5

 قءَترطتاذاثنالالاكو 0 تي فتدهلاودئشلاؤهو |

 م لا وذلاك ًَ وها همر 20 ربما متتتلاسأر

 جيراغتلا با ولأن ءالخاك .٠ ةيئاوح هيبتا ل طع
 و -ه-

 زو لخ رلان سوقا غ طوس وةزلا نء عفن صو»و وقح عجبا تاو َبارسل هبىحب

 يا بأن مل حيزلا بيض: عبو ملاوتوْاو لءدسلا نم عابضلا هيف

 هم يووم 00 ه بوس

 هباصأاذا' يا قحدقو سس ءوقحلا فةسنن ثرو:بيذغلاقو حال كالذاهَدُحأف

 ىلع قو ضايقلا ودك 0 ذادغالاءادو نطبلاةوقحنم .٠ يورو هانا كلذ

 وقل ةوطاوةاسطلا ىلعالا مذ ناد محام لاه ناطنس كلانا ثنالانللا فو هانمدقام

 لاقتامرثك أو ٌنطبلا هليل نماهذخأي عبط اوه لالا ف:وةلسأو نابلاق بَ

 انتا اورعوتأ هوو تش اذا ءانعمومك لج رو 22عام قي ناسناللةوُهَللا

 : ىدعنيقلطاد ثنأو يمل دنا ذا سرتلان طي ىلعلخا طابر

 هم ع

 هانا صلاخ نولزدك * 0
45 7 

 و رع يع

 ةاقتحا قدك قّتحاو َن ,كوءانالا ف تلكَ لانة ةيريسدلا تلقا

 هّنسك احوان الفك يكح لوك ةناكملا اكوا لبو أ عضوماةحو -



 (اتح) ٠ ءابلاو واولاف رح + ءاخلالضف 6

 | ا 0 زمولاب اوت لاق نمولاق هلق 3و هرصق نمهسعباصأ ف ارطأد

 ئدربالو لاك هقرعالاب# ضرالا هج وىلع يشعلان «تينام لولا ولقبلانمسدلىدربا

 تجادل ديس نحفراإم اااضبأ ءافتجالا ولاق ماو لا مىورب روان درعلادالو
١ 

 هيدخأاذائدلا تقدم انم «اقلاذيدثاوةتكلامىوز 0 دخن هلا هيك

 م 57 قا! موثاكن لاخلا ىةيلا “انا ىثيو نعشلا نماههس و ئارملا فام دلك
 ووم

 لقا لاك ع لقال ةوفك ايمي شو #3 تيومكلا لوقف لاقو أيشدنما اوكرتيلفدوعر اذا

 هم < <

 | ىنلافاطا نموا نوكنرعرزالا رح 1 نع ىلا ودمج ا كم نم مولا لق نأ

 : احل 03 00 اهو 3 تا ه4كلعنال
- 
0 

 6 م حامتلا فو يح 0 هر ل 000 اولا لا (اتحإ)
 ١

 5 5 ل
 (سرالمتب كفو نالفوم2تذ ألا 17-22 نهيازالا د ةسورش اولا

 ا
 ةدنمع

 | هيللاسقسالا اهلراعتسا نجحرلا نم ةنصتم> -رلالعجات شرعلاو ةعتدَحأم - را تما لاق
 عا فل عأب | هل

 كاملا تيدحفو ليمتو زاجمهبنوُتلاو هي سبب سنلاو هم رو ةلاثل.ةضأ6

 وعلا و<+ مرو 5

 نالفرلاقيو دازالا عضوموةلا "هلق عج ىقحالا مكيق افرك ةيباهو دهاعتدبوا مم موي

 ىشْيٍؤ حل حرو نان" صان اناوُهَلساو هوقح ب اصأ ا انو هرا زابجراذا هود

 هوقكسح لإ لعيب ءارغلا لاق ا ٌوقاعو هفاو سوح ىئامعللا 0

 ا نوال اولا انه وبتسامأو قحىلعءاشي لا 7 و ىاملابانأام 9

 ا نرعلاو 3 الاقى 01 ل ل ام ينس دما ولكوواولا نم ميلعُتخ اابلاذالشألالا

 ١ لاق عدم هيداعاذا هود لوقت

 00 : درب ايكو ةةذوعأ 7 اطلاقا عأ ا

 ا و 5
 ش "اراب مكشكر ب مديد اناا دع فخر ادا

 1 : ارارالادلع ١ اقل اودوُدَل ووش اواو تصادم ريكسااذانال وجسد مهلوقو

 : (سيلةلفنك ثلا 07 وقح اق ح أل صأى وره ودا عجلاك عج اوه-ِلع ٌثالبامع ىهسهاك ا

 ْ ةرسكلا نمت د اف ضفر كا ذل ساي تأاذاةمئارلف ةو ”ءل-ءفرحمرخ [مسأ :نسالاو

 رم تقىراغل و ىضاقلا لزم ازخع ناك كلذك تراصاذاذاهانقامار رو سكم*انةرخ رخآ الات راضف



 م (افح) ءايلاو واولاف رس د ءالاأ لصق

 اهومكلا نالت وز عهاوققءار هلأ 2م مالكلا قمعزانلجرلاقاسو انيفنوعمي ىأ

. 

 هديلعحاشالا ف هبَح نك 0 راجل مده اذان اذنكم

 0 هاو يو وجم كاذكلاؤسلا ياو بلطلا ف هيلع هو

 َّض سلوا أ لاؤشلاثيدح و لاول َقاوَصْتلا ىو ىح رسوملع

 ا اك كيولمت د ىلاعت هلوقو نوت هان اول نشل جنا

 نع لسملاتز 0 فشل مة لا منعك لتسي حاجزا لاق

 كن"اكريسفتلا فلاقيو لاف ا يي "اك اهنءِكنولئسيهانعمريشأت ومد هنقءا رفا اقوا

 ىذاقلاو ىخاقلا ىلا نعرف ناطل_ل ىلا انك لاء و ماع فا ءانعما جياع كانغ

 ليقولاف وعلا ودم اه يفت درو 0 ”رلمسملا نال تفل 8

 عملا لاقيو ا يعمشل "اهو كن "اكل يقو اهنع”هل ملا ترثك أكد" اكاهتع

 ىلناك هانعمءا اغلا لاك و 6 ءانعم يغب ناك هناهلوقو 0

 هاياهلاؤس ىفةناشعلار لما امانعمنالغ, نآلف فلا و ةوعداذا وعد بيجافيطلا اع

 ىثعالادشنأ و انتعمتاك اذا ينال لاقي

 انمصأت حدي ىدعالا نع * لسير نعل اف ميت
 ل 9 ةوةوافح ى و ةلالن تالاف ارعالا ا هنعلاؤسلاب وحلا ةسانعم

 قتحاولاوسلاف ىضْقَتْسْل واو ءاصقتس وشل لعب ىذلالاسعلا قا ىرهوملا نم

 فو ضرالان مرفاطالا قبلا دحءافتشالاة فينو ألاف و ضرالاهح ونمت ار

 اوس ارو سلا ملاقف ملاك يمل سوهيلعهقلا لصئتلا لاس ىذا ضل ثد دس

 ) وص هوم

 در لم ًاوهزرو دا ديد افلا نموهدسعو ألا ا.مكحج اثنالقباهبا فو أ

 هولك فهن يعباذها اولا ملوي اويل ةىف هلوأتف د لئؤي و هوهتنم بطلا ضييالا

 يود اللا هرغصل »وهف هوك نأبولوأيش قبلا نمضرالا ف اودةلاذا يأ يقو
 سد م

 ىرهزالا اواواهئمرثك أمال نأمل يقلد اوالابتاملكا.ذه مالا عاني مق

 لكو زمهريغنمءافلا فيفا وت باوصاهب وأ اد :اويفتكوأ ةوقفدرعسوألافو

 ةه” دعو م

 ضرالا جون مِمْدْخ اذا لقملا قس اولا رعبا! هبنمو ىتح ادق بوس: 7



 (اقح)' ٠ ١ ءايلاو واولا فرس « ءالل!لضف 6

 بيكا طعم تااورعإ هاب ن دلت ضقت ىاولا قيمككتم
 هه ل5 وج -

 نيف هقاالوسرا اولاقف ّن َنيغسنوةَعسأ ةئاملك ند لو فمك بانل وقفلت 0100

 ' ميل م 41 الس

 || ثيدحمنمو قا ادق ]شفا ورعد سلاف نملك قساذانكادإ

 5 لثَعلاىةغلانملاو دل مشواهلامأ سد ناو مودم يتأحفلا

 «<ءب مه مإ يوهم هلأ

 |مدرلاوسلا اأو 'َلكشلاف هيلع ءانحأو اهنافاولو حتما طموح

 | ىرهزالا تطلق هتيلعرل اق أ يلع تالا ف بع ياذا انالف نلف شا ثسلا
 | وت فانيلا دل ىارعالا نبا حان الاوهو ةاوسفاخالا لثم" رص

 التفع ٌلِجْر سطع و ريخلك نم هعئماذا ودك راش لك ندان الفنالفانقس لاقي لت رحى

 ناك لوقوع هنا لسنا ةلقف تانك رسو بلع نادل
 | مآل انبلعت ددسانعف َتوَسماو دزمو ةناَتلا وىلوألا فتي هنالثالثلاَدعَلَسم

 مذ ع

 ىلا تنك لح دحر نطل كد طبلا عطشب نالودَللانموُحأم اذينعطق د

 59 عسا سهو

 ءافحالال ناو. ويل الانعددنءام ضعي نعل بع يأ ع 0 0 بكب نأ ساي نبا

 ا ءاناىورو لذ. نسنلا وول تغب نعم ى>لسيقو لعد ىعنوكيف ةسغلابملا نعم
 ا

« طالجترانا تيد انفو ةسيهقملا
 كرولا بنبسلا ضي ل

 | هلاةومالبا

 || | نر 1 هناك طب

 هي ص 2 ل ل 3

 ع تيا 3و د بسم 000 ا ها ْ

 ||اؤسنام يرف لادا« وقرب وحر بسند قتال نابجالا نمد مرك نإو

 ْ ه2 ءوس ءادو ومو اق ع يو 04 92

 ٍ و هفمركا هداج و فرقلااهي رار رع شي تيجو هلاج نع

 سا

 ىفةغلابما فلاب ةوافكلاو ل لاو اوسلو ذر علام خأ فضل ة4-يلع

 و522

 ١ ٌْ لعضو و كي يع سلع رام رالف ةىأ هيا: ءلاولحرلا

 | تالا يخيفالم اولاد هرفاح ريهسلا سرغلا حو هفاطلاوةمار ؟ !ىفتغلابكأهب
"7 7 

 الاوت 8 ةزاح نب ث رم ا لوقهنمو ةعرانملاو
 ا : ده

 ا 010 « دأديمقارآلااناوخإ نإ ا
 مومو سم



 نو (اف-) ءانلاو واؤلا فرح 'و« ءالللصف

 2 و

 ا نيبفاح مهضءلاو يا ةوذدا مسالاو فو فاسو وفا

 ايديك تلرعذل امان ئالو حن : ههلترف ئشالفذلاوهو ناقل باوةسياو رقما .

 ا ثئاسكلال اف قرهوم لا لال شربها ايي امنا ذل

 لاق ءاخلا خذاك اوفا وضرب ريالا دملا املا وياهلا ايفان و ةوا نيب فاح لباد |

 لاش ىقاماردمماخآ اوتو | و هرغماشحأ أ 02 مهرج وتكمل نا 3 ةدئالذك

 مل سان ع ع

 ىلا مو رذاخاوأريعبلا نس «رذو أمدقلا تيس اذاولعالو فخري غي ناك اناس وح

 5م هما مس د ةهم سا مد يدوم <

 هيلعيزم وجو 3 2000007 همت او فو فاس ينحف تفوح

 ثا بم نع و

 ىو انا نمحوو هدافي با نينا رافت ةرثحوةو هو

 اعيجبامهفصل لاعتتالا ثيدس-نففو اللا كّبسيالفايفاحىثكنأءافتالاوأ .اديدشوجو و
 سس جس

 لعنب ىثملا هيلع ثيدقدنال ملمس نياج رلافاح شما ىأريثالا نبا لاق ايجي اوعي

 مدقلا مل و | مدصت ذأ نمقوتلا عم نوكيا ةفاحن دنقلا عطوفة دحاو

 كدع سل قم لق و راشعلان رمت الفمداةءاىذلا د 0 هلعتتلا

 ىأىشملاةرثك نم وح نزلا امأئ ردوا ىرخالانم 78 ةأهنلخ رى داْنَم ةروصيساثلا

 دلما انسب ؛فاحلغلالو خال ىتنعىذاا اور اوصقحاقطلا نيب نفح ةنأف رفا 3111101

 - 1010100000 قلاق ىو قد تاروصقمافلا حلبا

 قحو هن ادتيفح ل جرلا قشور اة ذازوصقما هكا نيب فسودودم نكن فال

 ىبمصالا غل !اةمضولا ف هيلا 0-2 1 افعل قَماوهب قع ودافع توالت ران

 تغلابىأ ةيصولابهيلا تيفو هداف لادا بتيتتوةبصوا وابل تين

 ءاقللاومالكلا متلو ةئارقث (قؤلابمر رن أ قيسالأو هتلاثمرك اند 5

 ةودح نال ن الف حد قلاقي واقي ذعماًفَح ناكها ىلاعت لوقا كلا لاهو ون ْ

 قحئمضالال !اهو "كر قفص كفو الريش طلو هكا تيل لاو نتئاوجلاف
 م0 سي

 0 0 ا عع كيم م 2

 دس

 ىمدالا ىلا ةاقءإوبراوشلاءا فان رمأهنابيذسهتلا فو اهدق ىلا ىأ ىَعللا 2

 : 0 ىَ وءركناسش ىلا ذا كلة واغسل نالفلوق ف لاقي ولا وسور اذا «تأرو كراش قش



 ادم لحد واولا فرخ 27 ءاط الضو ؟.؟

 : أ قبو ولاول دق دق ومحبه وشر شن شبدح فو
 ظ تا هجوزدنعتأرلل تيت لاب هدعسأو ىمهيلاب رقأ ى أقم ىلتحاهناسن افلا

 ْ معلا يول هاراقيو ابحر هبلق نع تندو تدع كأم ضلاورسكلاة ول و: ةوطح

 أداب هسيلع ةنلشف ىألي-ضغتلاوةؤْملا نم نالسف لعانالفُتْأوديزوأ ىطظاحالا دحاو جرزبنئاهلوق

 | ىابالابالانر اظل ىلتملا لص أو لاف صوتتنم ىف ءاظآلاددحاوو السأ ىطاألا تيدهتلاةرابع يمل امالخسا
 نءانع هلةنامو فرحلاب

 ]| 1س نزلا مايو طبول كرو طاغأ مذ اح ىلفالا عنجو بي ىفال قفاوملاوهىراسنالا

78 

 : يغض م-ماقوظاسأ لقو عاد يسم موس او 5 ها "لمكتلاو سوماقلا

 ند قومها در ىييعم
 م ناتي ىَد حار شاف و ريغ ةليظح وهف ل يصت هيف 0

 مم 7 مة سو
 أ تايتسِىرهزالا لاند معهن تهاجم ةراَرشلاب فرعنا برضو هيما ضوه مادي انظحو

 فرعاذاديبعوبأ لاقو هيبداصوهيهاودىدخا لثملا عمو ة هيل احتج وت اوظحرغصت

 تايللالشأوهن المكن ماهناىأ كمت ىدناليفكتعمنست ماج م ةرارًاي لجل

 ١ تيتكلالا فا 0 مح تيوب

 هب

 ليزك بصل ةمصاَلقاناونس * مكاو اوسع نم دقلا ىرشا طقزأ

 580 اداة طريزاسملا 1 يو ا ب يزا

 ا ب ا ار مس مالعاتح + اهو. .ءذاكق يزول

 لاقنو دودمءاذنج كلذ لكنمخجباو دعسة مثل ص تبانسشف لا ةوط(1لاه دس

 يس ريلاب نيسلارسس كب ةورسلا ىه هريغلاقو الظن ثالث ةولطسةقرسلا

 / تكاد مناي هيفا لنا وة ملط "ىلع لخد لاه ةئلئطنا

 ١ 5 هيي :لهتومل"اننلباهذر اانا ٍدْرلا لاق و ةيقللاءالتلانىوراذكعلاق

 وتب 7 ةّلك ليقوم تنال قالاريغشلا مسا اوهو تلوم ننوكي تزوج هدتخ

 1 لاوس نركب فةظوف< ةظفال اتناك نافةوطحوهف لضضأ

 ظ خل نعناع نا لج مدا اَسعلاماص لاقي اهبهيرضاذاةوتحاالسح

 00د كتمان ا و. ءايلاةمكفي قتشمرعغال يه ناك

 ا |ءنهنوكب تزوج دقو دياب نع ليما لوما ةاطسإمدحإو لااا الباو

 ا (قطارمشاةةرتما (انح) يطا «لللذ نال ضم ىأ ا ميخرتهلا ىلع اواؤنايلا

 7-3 ل

 رذاخاو



 4 (ىدح) . .ءاّيلاو اولا فزح ه« ءاللال ضف

 ٌتدسَح ىلارعالا نبا: ىناشاخ تلقت العف تناكولو لاقرب ف رتيبلافىتاتود دوس اروذعملا

 :لظخالالاقو تيد أن الف نم

 اهمونسو قاببايثآلا لاكي # ايمي نم ىتصملًالو

 هم . 5 مه

 لا ضونتماو نفت فرت ىو توم ف توص كا اوتو تنذمغلا

 ناعب د ونمت ىلادكو د روق اريريلا عازم: .٠
 نا

 اهعجود 245 و 557 !نستام اهدنا اي م الرام ىلإ ) -

 ن8 م و

 ةنعط فصِنٍبدؤ هاذا 1كوق اوقو م واّصخ ُتايصَح

 . اهرازثنابيعرا انخرط 2 اهقيرطنع ىصحلا 2 7 0

 5 1 6 ا .

 ظ ىئ ًاهيصح 1 ىدحلاهتنضح رت خا هناي وتايلاند حوت

 شف 2 ةانقل تمص و م امر و الاه رلاق نمل !نهريعبل اهبل معلا مو اقر

 دل و حن !ىدحو تلسيلوو كد :هريغلاق وناق' هطل هرغشملتاق اذكعلأف ن ئودوتا دو قون او و

 م هع لك سا

 ىلا ارثكى أ وصلو هريغلافولأق ركوةرجل شروق لد كنمو

 لاق ةاصفلا عسب نعى ثندللا فو ىصحت ترصح دقو ى محا ةرثك هس ةاَصَح لضرأو

 كلوت دأرخ ليم هاييصسساد

01 

 رع نأ روتي سا ةلاهشان بيا ٠

 ىتاةزاا ما قلاةانسوئ مزون لسجرلا ىمحدقو اني اكريسصب د حقت ثفلوبلا

 92 دع

 ىذغالال اق 5 00 :راكسلا ىفةراخل !نمئ ديلان مشت ءةرثكلادعلا ىدَلاو ءاسل ااههلغتوتفاضتن

 ةَملَع لع اَعْلْسَتب
 < هد

 راكمأ :زدعلا اهناو 0 منزل الاشنلو

 مجرما نعشلاو »* دي مام ىربنبادشنأو

 قاسي . قارا ادع ىأى صن مهمراك أنف مهو

 ا ”ةددع ه س
 قتينعد اوبندالب جس نوصحنا هلافاختالأ

 كلكاداو ةاسقبا تيار لاقي لا ودل ايطاَو نطملا ف سة اوهوضلا ف ارعالا نبا

 م ازدياد أ هوه اقم َتل حا يملا ليون لا ىدطاممَن . رشا تفل هتصر ْ

 اذك ملا عازحاب نا هلوق

 ىذلاو بيذهتلاو لصالاب
 نافتوقاننم نيعضومىف
 ىأ حلاءارب ربلاف صاخب
 نوكسو ةمعملاءاملنا فب

 يعصف ما ماللا



 (اشح) ءانلاو اولا قرح »* ءاطلال صف : 141

 | الرد 8 ةعبربأ نير ع لاقو الف تح ونالف

 |[ عسب تعم ديزمالانه هلم عقلا ف * هلهأويبناا ىئاحاومارنم
 ََ ١ هاو هنا

 | 1 حمرا . ةالداااهردكح:الأروك 35 منهما ذلا طهر انس ءا ارفلادشنأو

 | ةراطوفرم ئاناقرتتانالف تالا نمو ةدئزلا ملل سفح الل تاس لاق 1

 | لوطل ماللارامضاب ضّةخ نال ىَتاحلاك نمو انالفمسهأء ف ىَتاسرب .ردجتلا وىشاحان الو

 تف تفيضأف مالا ت يشأ ب حاصلا نم تاخال ىناح نال ىتاحج هض نع نأ وجو ىئاساترص
 نيم ةئزشما طق سيف نال اسلوب نم برعلا نم و اهد_يامىلا

 6 كل ونمت ام ه ارق دج ل و
1 1 

 8 ماهر مت 0 لوقا تلت يوان .ه

 4 د هيتح خأ اوهتينثتسادقءاينعمانالن ىئاحمسةاوقف ى ايلا ْن ركل وأ

 ظ لاما لادن نانو ماجد وهنأ عل
 5ه- سس عو 5<

 ...اهليقا نعام عتيالو .« هيض عنا لئلا نصل ملا لعل ىشمتيالو هلوق
 0 ايوا يب الات يرطب نضام نمار ظالم | ٠> .ةلمكتلا طبشراتك
 ىتاجمجبرضتلقف !هيتيمنالعنا ملم نافالسعفنوكت دقوافرسنوكن دقوا هيىاتسي 5

 احدا ف هب :اكولا بالريف رجالا نوكن ال هيويسلاوو اهبت ضخ افرحاهتلء+ ناو اديز

 آت يلام تلدادز حام مولا ناب لاخي نأ عنتم الخ الخ فشل زوامل هنركيت نأ

 ِ ' 00 لعفت

 تال رجا فر رس ىلءل خي ذأ 0 اركلاف رقيب تابعا هيزلو .لصفدللا ىلع لدهفر ةريصمو

 95 فو ,رحلا نودي الا اوءامسالا ف عقيامتا قذسملاوذ زا شا مهاوقك اهلخد, فدخل

 [| |نيةب سلوق دهاشلا# رف ا وسسلاف ىرهوملالوقد_:ءىربنبا
١ 
1 
 ا
 عشاوللاب ةام دي مينانابوأ وى شاع ىدسالا ورع |

 سه سل هذ م 5 -2 1 5 0

 شالا لاقو : .حامطلا نيد قم هععاو ىدسألا عامان اووتملا يب وسنمو»ولاق
 و ومد هه 00 ودع سب و م-

 دوام ليسنفا ىاشاع 5 مهلا بيلصلااولبة سقف
0 



 14 (اشح)  ءايلاو واولا فرح م ءادلالصف

 يي يو 2 ع لم .ء . 4 .٠
 بوثلاة شاحب اه شت هفرطو هما ىأ ماقملا ةيشاح ىف ىلصد ناكهن اثيدحلاق و هئم ةنحان لك

 1-5 َِء 3و ل 2 0 2 َ 2 7 ع و 3 و

 ىثاوتلا قيقرشعو هيشاخلا لكلا نمتازنل ةيدايلا لغأن ا ولةيوانعمثي دحهنمو

 ىناس سلا ةغباتلا ل اوقو ةاَّمعاددحا ودسَلا قاع ةنْسَك يك أىئاحتا 7 ةَعدف معان ىأ
- 

 ةوو-9 © - ءء

 ايقومكلاعوريتمعأ 2 ىف شقاع

 غبقطلغو ند نمهنا اخاف ةوقاىربنبالاقولا ننوه ىرغؤابا لاق
 شان موهاغ او

 اواو ل: ايقنماوعمجا م وقنا الاسقف شك ل_دفىةظفلا اء هرسفدقو ٌىرطاوهو

 5 4 - هع 1

 ةغلاتلاتسدشنأو ةياشأف يقل وق وهو شومان ملَعفم هن *ك شالا ىرهزالا لاق رائلادنع

 ءانادله تو لا نيهجو نما ذه تلا طلَعزوطئمونأ لاق درا 2ع

 ةدشعو أ لاق مارك الا باوصلاوهريسقتق لام قاثلاهحولاو شوكلا الع

 هيق ةرح أى أ هنشمن ددؤأ عج مم 1 اركب كتامْعج وهاسمتا كار ءالا نباود شعوب اهتعماورامف

 7 وهفملا عش ؛ىئانامو رانا دنع نواب مأ حلما اع ومقر سس دقو شومان مال

 ىتَحاَو شا سابنلا فيش لاقي الولاق احب ئذثلا عج نهرو كلا

 اهيجءامخلاوءاملانىورب وب ىاومعانلا بولا 5 0 سايل ليعُىلع

 تنئتساانالف موقلان هتاقاب اهدعنام - ركام اهدعن امرت اننتمالا قو وا

 امونالقفاىءاح تلقامىكأت 0 1 وادخل مما امو م مشفابلا ىعو

 ماللاهثمتفذح ىسراغل ا لاك ةئلاذاعمو دعا ربك أهلل شاحو هلل ىئاحو اذ أ مهنمتينئتسا

 رثكفهنى اع طالق نكست هلل شاح ىرهزآلا لاممتسالاةرثكل كل ذودكم لأ امرتولواولا فام

 لثمءانئسالا فورحن م فرحوشو العفل مالا فناكناواعسا لعجوءابلا تفذحو مالكسلا ف

 نيلعف لالا انك ناو نيف رحالسعجامهالامهيض خا ىئاخاوصمت كاذإوالسوا دع

 اعاد انعم ىزاسبالانبالاف ىناحأ ت ّشاح نموه هت شاش نلقى عنهلوقىءارس هلا لاقو

 ىعمو مهلك اخذ أالو ةيحانب هز أو ىتخلايموذلا فو نم نذل برعلا مالك

 كذملاَل طعما تيب ةمحانلا ىَدل ا قركيوأدتنأو هال تخلا

 رخآلاقو نيابملا بيلا كس ىَتَحاىأب *أ

 ملول نات 5 هننإ تاو ملأى كاخ

 ناو انالُفىَتاَحو نالسفا يتاح لاقي ود دح اندم ماوآلا نم ىنماحأ الو « رخآلافو

2 



 (انح) ءانلاو ؤاولاف رح +« ءاحلالضق 1

 أقتل مكش ندير راهش دابق وللا لعمتفا ليس ٍرلاو او و هلامش "ودمع نع

 هوو ءو وس دود » هس

 ظ 6 ىوتكمتنأ أله لبق ىتح كبد 3 اهيفخ يول نسفن ت>زامو

 1 51 و

 لاس راركا لاك لاا قءامهالك اريكو اظيغ لج رلا ىو
 5 هوم #7 نسم

1 ٠. 

 08 1 سنو 5 هعالشأف ظقلاتوشَحو

 ا

| 
 5 كلام ارتتاسنالا ىشحاف 8 و الأس نأ اننانالو فىلعدشنأو ||

 | ديك نمهسفامدنو ا دو ناطبلا ة وحلق و ارسال 0 وةاشا 0 و هديسنبا

 تاوذنموهو ناو تنئاونطبلا ىفاماّسلاو ماعطلا عضومىدعْتاو كا ذريغولاسطو
 أ اندحخو 0و هر و ةالع وود <

 | نم ديلاوشحو هانشح تدصأ هيودحو ءاشحأعسمباوواولاو ءايلاب دي اممهنال ايلاوواولا

 ظ ءاعدمعيالىذلالْمَتلا مالكلان مودا و كالذن هوهوهبرضوهضورءريغمؤا 'ربأرعشلا

 انو كتزاونسركا ًاامىفايعللا ىحو مهنااذؤر سانا ٌةوّسحو سانا نموهكلذكو

 | !ليالاوشو مهلاّدر نمىأ كلاب تالف ةوْشحن منالقو لَعَدلا نما مفامواهوّشحىأ

 ش ( | ذكواسييفراكأ ال ىلااه :راعص لل ةو ٌةيشاحاهدحاوا مش اوحكاذكو اهراق_صاهتيشاحو

 دك ضرأتلا أه ةئارنالفو:ب لال نوُبل ناو ضان ناتيشادساو .سانلا
 | نياك ل بالا اغص ىع عريثالا نبا لاقت مهلاومأ ىئاوحن مميش تيد اهاتيثاحْت عبس

 0 . الاثر د1 اكوهو هفرطوهبناجئ شلك ُةَيشاحو يا اهدحباو نوبل باو ضال

 ٍ الف داخلاو مافن طاب نمدأللا هشيم هلراص داما ىشَحو لفل اومالتو 4

 ا 1 © سيك ع د0 - هوي دو ع7 دا

 يفتح ضرأورخآ !عضومىفلافو اهيفرخالءادوسءاَسَح صرأو َح وريف نسي نأ مدعي

 ا 6 2 / دنشنافو يبا ارءالان نان ع ةعودلصأ د.قامتْدلا نمش اوكا دورك

 - ل 0 ١

 لاا امسعأ ىشح ف عاف وص 5 امهاذا امهةَتوصَن 2

 < <55 5ه مه

 ا
 ا

 0 5 هو

 ظ ا ْ رخ : الالوقدلثمو ىرب نا لاق ىشخ ف كوري و

 ْ [ هن ىذح فياطخ 0 « يلعسمتبكرنا ىدنعتا و

 ا ىىأ هتتشاحف ءاحو ا هيلءاومطضااذانالفغ قو ددشلا فذفن ىثسودارأ

 كوبا فى تشبه احءالوه دو هجصاخ .و هلدأ ىأ هتيشاح'الَو اودو امني هموق

 ناذللاءابناجبوَنلاًيشاحو ةيسئاعال اولا قاطعأا فاينل ولجأ اف هشنأو

 || بارسلاةسش ةّيئامو 111 يوطلا هاند بونلاانيشاح بيذهتلا فو امهيفّيِرهال

 مب ا دسدممب



 (اهج) 146 ءالاو واولا فرس. م ءاطلإ!ل ضف
 موو هس سلا جا نه ا مش >2 هم و

 اجتماضابر طن فوج ىهوال هر فاه ربا الع ادمن دستسيدا مهقدصقاهدا وكندا

 وبرلا ادجوىذقنا يلم عودي كام أي رام كارأ اماه لاقذوأ اولا لع ةودقو
 <  وة)

 لدقو او سلاحا م مالك قلو تيشم عمم يعن اوبلاو

 رسكلاب ىشح دقو و ”رلانمذاب تحبو شح لجر وهديسنبا احول ةباصإنءل-هأ |

 1 مقدم ء.ا9 8ةموع

 رس ناي ان اهتمسهالا * ةيرضب مهنع مولا لوا ت ونهنف

 30 ىئامتان مَا : لافوا هاكر موديل اطل ىو ني مان تاه هلخا

 ءازختو وأ 520 0 ريس و اتي رماميمظمئاعو :ووأ ةغدسسموأ سقف مة يدنللاو

 رازالا بتال نأا هاك .٠ مياس مذ '

 دشئاعجار لب 1 ع

 هم
 برأ اهيفاهلاماءاسلا قلت .٠ نعل تلا ذاتك ١

 ىهفايش ةأرمات مح لاقي بنيت رع ىلعهع نام هوهود ةًارملاةعاف رويس ىرهزالا

 ه مد 7 د

 اَتّدتحا و َّت تالتما نعم ُتئَتَتْاامالوقت”التمالا اشتحلالاوقبَشعُم ا توحصسفض

 ةدزثالا ىفرجرلءاشنا ءاشتجالاو يذلا :دربالاوذلجرلا كلذكراهو فو مراكااهسْ 1

 :تفةاقسلاو وأ

 سادسا

 نطقااوشو اس اا يسمون اولا
 2 م

 ىرهزالا لاق لشن ع 1111
 ' موب 9و ه 8

 امهريغ وىماَرقلا وةداسولا مو هديسنبا اهريغ .و ش 20000 نطشلاو مهو

 قو وسما شارسفلا شا فلا الوتر ذا هولا كليب ا الماوشءاهوشكأ

 ةس *ر اعئأ هاناكح ىلع كف مهدح فاك ”ةرطايسشلاءالؤهنم ىف رداد نم "نبع شدد 9

 سدد م 9 و هء ع © 9

 انشط اروح عش نمير اوخأ سدا نصاعلا نيورع ثددحهنمو :ديدشتلا,ةسشنساهدحاو

 اذكايش> كارأ ىلامهلوق

 ةياهثلاو لصالاقرصقلاب
 دملاال ىركسك ىلعفوهف

 سوماسقل امسنىف عقوات
 رويوععد هأ

 طيضتماظعلاىثحلاو هلوق

 َح راشددبأ وار دودة م ممل

 رينعهبز و ثدحس ءوماقلا

 هطيض عوبطملانتملا حسن فو

 هاهرزسوءابلا دشو ميملا تشب

 ودعم



 (/اشخ) . ٠ ءايلاو واولافرح « ءايالصف 1

 || كانتا ركلاولاطلاود-_ركل نسكب فاه اج نام تملا ) )ل

 نرخ ةأسعا ة:دصفدشلاو نضااو هو نطبلارهاظ شل اوم وع

 م ملام اضيع أناكاذا ىلا فيطاو»لاقيو اهنجد موي سلام ى 1م

 اقابثحلا رخآ ىلا لقا عاضنيبامْىَتطسا ل و هامستر اذاامهنشل اوت وةةو

 | ايس رولا سأرىلا عالسمالاز رخ 1نيبامىشحلات ددكسلا نبا رولا

 اة كاادع ءوشحنطبلا فام عسب .4كنلوةتبر هلا - نءهتظفح كلذوةولاق ةودحفلك كلذ

 يطا ا ىرهوملالافو نايس تاقتدنلا اذاوةوشمللانم سدا هناف

 1 َكَدَهلاَلّطَمْلاَلوَق ووو

 5 كن

 الم . نيالا طيلقلا ا * هله نزح ىلاىمأ ىذا لوب

 ةرهوما اخ عمباون وش وه هاساوما محل رلا ىستشا اذاني ذبقلا ةمجانلا نعي

 ْ لا راي زفباتت حشتبما تردجتفو .زادبارجلا تكلا ةرذشي راسل ودع

 ْ | ةوشاسا ىعممالا تيوب هدب لكس ءاعمالا ارسكلاو ملا 25

 1 ظ اىَدْوي ىذا ماعطلا عضاوم ل فس ى هدالا لاقو .باصْقأل 1 اوم
 مّ سس

 قءاستلان ايت !وركانالاقز باودلا خ ضرع ىه و ىذا عسل اهيا احا بهدسملا

 باف اور فءاجاذكعريثالا بالاك مارسماسنلا ىئاحشي دما فو ما مارال نافذ نساك

 ا راندآلا نعي قكمابعمالانمماغطلا عضاوم 0000

 ا ًارالذآلا نءابب كفا ترس نأرا اهب معن ىلا ةماعلا ىه ورسكسحلاب ىلا خب ىئاحتا

 ٠ 5 ةرسلا تدق ضر وهنا لولا ثاكمو ةنانكأ امم نابل ل غسق داتا 1

 أك وايقرنأك قرا اذا ىذلا لفسال دل اواهاك ٌةقطابلا نطبلاةدلج افصل اوُناَقسملا

 انك سل مب ١5 ظ خاسمتلا لاق و ىلا ىَتكاوةرنسلا تحاءام

 ايري يأ ',عليطق عتاد طامغآلا لع 5 دوج سة ئاماذا ىبعال
 “و <

 هلوقف ةنكهب تعلن نعجن ل عدوح قوز و
: 7# 5 00 ْ 

 128 دومر ةرم 6 ةورمو <

 2 2 ةنكيبكا شيلا 3 0 الأالألا

 لاذ اهعمقا شرت تاع تيدحفل ى قش 1 ثعنعيبطقرا مكس مطمن 1

 الف هئاسن 2 رجح صعب لش دةنان كشعب عيل ىلا مو تدب نمَحَرح : و ا ىلص



 ل (اسح) ٠ . ءايلاو واؤلا فرش هي ءاللالصف

 موج ومس مره عه سوم مهراك اي ' |

 عدبأام ىدعبو نحمل »* قدومنيستحءاسن لو 1

| 
0 
 ا

 تاو ذوول اوٌتدِح دره لن ورا دوست كنق نهر اللاش و ىئ 2 الا

 سرر ءمءهم م39 مس

 عضو هوه ئدحو 23 عراوفلافاثتر هن خو ذاَقَع »* ىريئادسشنأو تاعضومناروصقم

 َ املا م زلا يطا ٌىسح اهعف ىلارعالا نسا لاق وما سحاق ةطرتكرك 3 داذاسلعت لاق

 عن وانام فلس ىذلا ل لا ىلا ذافرط اقسم رلارطماةادلَص لجيل شسأ

 هل راهو تر ادت اذاف ءاملا مكن نسيتلا وال قفول|

 اند ىئاسخأ امم ةقنلا نه متر فلس«( نشأ ةناالانشت اردقو ى ءرهزالال أك أ

 ف هدأ

 ؛ادشلأو قاشرخا با هنمو ا ا ةهولاق اهارقو ١

8 
 ّن مهانشلا قات « واذا ل مرىذنماطتمداو مال هكمويرطقرخ اخ ءاددعو فيطقلا

 رق ا هولا املا فارما ام عطل مراطمالا ةرثكلا لويسلا

 ْج ران خالاوه وهج 2س ز رلاهنعرفتف هنكسمأةب الص حلاراصاذاف لم لام ضرالا

 صدع لص

 200 يس نتالي داتا تيد فوُاركلاو مهوع اضتالائتفنا |

 ضر آلا نوكمالفنا لمقر عملا دار الا ةعجو نيسان 5 وريسكللاب ىدحلا

 علا د ل1 |هنمو 2 ةراخغ اىلا هت م :ااذاف له رااهفْدلثرطمأاذافلمراهقوةوةزاخ اهل ذسأ

 ئاطلادروب ألاف تسل مرستكلادزع ربنا ثيسحو ىلع اءامن هاو هرم مملأ

 سوشي نه هيَنيسَح 5 اناطلل ع نشا ناك 206
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 دع وأمام نأ 5 دعشم نين يئكفال

 ةكمىلا كأي ىذلاد عملا و ولا فأنا قالا و شافّب صال انأربخأةريخكسا ىأ ىستحا

 اطلالات ا نمل له تف نير لع تكا مز فوعثيدح فو

 تس ف ريدناُث سو هستلعى ًارسكلاب ريذنا تيس لاقي اميسَح لهو هامئاودرواذك 0

 مهلوق ندوه ليقو ءا ءابنيشيسأ عددا مو افسسسيفلسالا نبش نيل

 رم د ل هدأ :
 هانم ودينا تن ظورو نبا اديس فاض قت م طفت سو طا

 مأشلا نطرأ ع نوما نيح هنن بطاح ئراصفالاةحاورب قا دبعلا عضومأ

 ه2 هم

 اسجل ادع عيب رأةيسم 0 ىل-حرتلجوى وتب

 (رشعنمان' برعلاناسأ - 5 )



 (اسح) ٠ .ءانلاو واولافرخ « ءاهلالصق 00

 اشيأملاف كح ارعالا با ىراومديس نا لاق وس اكؤدم الل ١ اودي اى 11
5 

 ًاديعوطاز ربا نارا لاق لاهو هروتسدنبتللاو رذدملا ظفل عودا

 0 ةيسحانلاوذخت لاقي و مهلا" لموشناومنمللا ىلا

 .بتامطاك ايلا اسأ ىلع 5 اهظاطسنمتلشوأدسو لاين ا

 يه سايقري_غىلعءاسح عجبدلا ىدنعهديس نبا لاق

 وسخ اوتو ليقوةدح اولا: هوما ةوسملاو رعشلاادهىفالاي ًارالوهعم“أ ل ىفأ اريغلاف ةوعا و

 ةقرفوا ةمئلاوةمرملا وُةبعلا وةبعتلاك اريثكبرضل اذه ىلع نابشتم:نالاثملا ناذهو ناّتغل

 متنؤلالعشلاولعسفلا 'لغلالاقغنياثلانيتحنو سنو
 توسحو قدح ولا عمو:

 ظ يحس يصق أوان موو ىلا نكس لجبدد اهيل
 رعب خابت ننكر قو قورعمما عطل اوت ىلع 00 ال.لقامونماناذا ازيطلاوسك

 8 تعا 592 > هدم 8 3 0ث م ا

 ظآ03 ءاستواوسح تب زش تود تيكسبلانبا :اوسحوءاسح تيرش
 عدملاو خفلاءاسخل ارك ذثندحلا قو ةلهماقمادصو قمعماسس واسف قركأ هتسعأو

 ندور مو نيقد مذ عبط
 ىلا ةقرنوكمو دقو

 روج لو رمثلاقو
 ا

2 
 ياو ءاَسخاَسكلا عيجيو هردنم ىستااذاءاسصن قنقرلا ب كلاهلٍعطاذا ٌةيسحوءاسحو

 دقو بورما وس بلا م يقاوم خوشا سد! 0 لاك
 وو م ع « تمي يدوداو-+ ع ©#ةمودع و ةمدس

 قو كبلا نا هسه ىبجت امر دق ىأ مضلايةوسحمانالا فو ةداخاوةو - توسح

 ذلايحاو نفكر فرو ةودنحو 70 2 ىلاعللالافو مفلاع لموسم اوةدسحاوةوسَح ا

 ا ادا هن وسي ب غذنسمانا هلناكدنال بهل اح ناعدج نال راه ناكو
9 

 1 نبا. هّرملا محفلابو + ةبساوة له ىدح امرذ ةبذ 4ع رايابساةاونلل ماوبيووسللاف قرفلا هدف

 ىوم 5 029 ىو مو

 هلا امنت هز هق ةوف طاغ :وهلمقو ءاملادتق يف عشانا ض رالا : ند لوس ىلا هلي
 ه6مموص

 امننهلرطثالو اسحو ىذح بيني دسجأ !نعىسرا ملا ىحو ىرجأ عاادي ساو كف

 هيومان لهنا ع ءاباسح ىف يار ءالانبا كحو قالي نمأد ديالا
 ةوقكا

 "نع و وريث بارتلا ثينءاسنحلالإ لاق و ه راسا اي ىستحاو اوما بأ كلذ لكنم

 اما ايل

 سل او ىسح اماني آى ايس ايست لوب مق ضطادبختسورعتال ل“

 لاف هرقل هنن قامت اول يللا املا



 11 (انخ) ٠ ١ ءايلاو اولا فزت « ءاخل!ل صف

 الدال ندا ةيقاشلا تالفالاو رئاشللءاسنلا سيك أميرتي ةياورفو ماكل سلا
2 

 ئز 0 2 سو ست #0 وم
 ب درغلا لوقت ةنرمسلاف كلذ نمنيعنمدبن ردع اذافّن بالبنات و ل ,اؤناك م مناكذآَولا ام

 و د و

 يف فرعا لاةيفهئم ملظعأ آوهو َسْفَرْكل اجذيكلا ورالا هنن دي رفد تانوهلاق ءالاع ا ءازمصبب

 لاقدر سبا فوذو بل نيديزي عدلا كلا نيورعَلح دولا ايت عريانا
 ءءء هو 5-8

 رشادص دع يب امو روش ”اذهثناىأ دياللادساللْسي ركنكسال ءامضلاف ءاوح 2 ,ردللخابأ

 قرح لافي ئرهزالا رصقي و دارا لاو رصقيالدو دم ارا ميملاوبأاقو هنم
 ذاشأو يس

 9 9و م8 دوع ه م 5 07

 ان

 ويوسع نب اهلف' وعمد تو زا

 بيلا زورْءاو جاتتلابدوعلاٌةشدخاذوعلاو فيعضن لاه« ىدرد 9 0 1 ٍ

 نودع )9 سوس سةر ” هو

 لابج نملبح ىويبو تو اواو ىوزحو رسكسذملال يق وولقلا اوهلبقو
 ميظءرو مه نحوس 2ْنمَْمُع مما مضلاء كوس ه,تازندقوىر_هزالا لاق: .ءانهدلا

 ةمرلاوذ لاف وح
 # ة” و تبع

 اناظقلا مشاوي اع 5 ىَدْزجِلاَطَن ايناس 39 0

 راو ذلك وار اةبستلاو
 د8 ةرادزغةد عي وَ

 "نواز ار |لامزلا فاظعابدورت 5 تاتو ا 1

 هلتقنالهدعنامكاذكو ضذانايتب وار هباوضاكربا 0

 رقاشماءابظ نمفشش أع + تقلع منابر ىره د اا هبال ل
- 

 ةذساولاراقنسْلاع زلا ىهروارطامأو لارا ارك ىهور ارا هباوضروازخا لوو لاق
 رم هه

 لاق ,الولعفلا مدح او ناشنالا نرمةلاعو وا وسور تانكي هروح

 00 © س

 انامل ءانمعأ] ملهم لع ىلا هيوبسلا ةااجرا انس وتلا انف بريش اطاا

 لاق ةقالاولمبا وس :رقلارس ى تح لاقي .الارعس نصف 2و ونلا قانبخالا راو
 هه م «ءسودب | مدءو

 تفئاوكل اهتاندس ا * تنئاسرب مون تح ااذا 2 1/5

 - < و
 فذاةءكايؤاناتحأ فيلا 0 فلاكنتلا لني وطي نهو

 منداو نشدخألا لوقفداتسا(ف اولا باص هيدبىذلا اذهومضلا ورسكسحلا نيب عجب



 (ازح) هابلاو واولا فرح. دب هاملال مذ 5

 سل خم اس سمس 6 سا

 ٠ دلتا كيرالا او فرب ّضرالا مشيىذلا فار لاو فرعم بروما

 ةقايعو ةفارعمد :عو نقناعوفارعل بدو اذكوانكتطنآلا لب ىذاا"اوولوةبو وه

 1 7 ( 0 دشنأو قرت و زوز نهاكلا ىزاكا ثيل لاقورومالا

 أ لا |( اج ةراا حدا ١ لاف كاع رطوأ أس ماع رك نمو

 1 لالا دس لاهقرطف ةقراطو 5 سو ةةوبل مب ناحو

 | ٠ كازا فز يزجسا جنم 000 عضوه فهديسنبالاقو

 ١3 8 سس م وس <

 الادلة ىرغنل درسا زحرمطلا ىرحو هيسضصرح نزح لذلا ىزسو ةبواوو

 ةيو رو اوهامناريطلا تنس هنموىزاحلان هناتغل توري هّتدصرَحا ذاهب نحأى ثلا

 هريد :وه-:ظاهماكحأو عونا |ىفرطتيهنالءا ءازت مو.لا فرطتي ىذالو زا لضخ! صراخ
 م 1

 برخ

١ 

 ين أمهدنعودولا اًوراهانز 86 راو اهوز كريطا نوح وزرحدي نزولأ باص ا نعرف
 م اةعدول < هس

 خخ الفرشاذهلوقيفهربدسسم وغم وأ حرضفراوهلوقبأةجاح ديرب و دو لجد لوقتسم
 5 2و ج2 ع هي

 قرف ثيدحفو رولا وز اوهف همكاشتراسنن 000 هيب نا ول اسناو

 هب ادور أئشلا تو لات هنظب اهدي وءانشال روك ىذلا ىزاتماوءاَز 1 ءاّس ناك
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 [مه ءو

"” 

 1 م هم هو 0

او ناك ىزاس نو ءزغل ناك ثزدح ا ىفو
 000 هدلفنأو لقوم هيلا 

 لاسادلي ات يت تاد نا ىلع. هن باَرَلا نهال
 5 ” كوس ةعقراذاهن رك ودورك ضنعشلا بارسلا اح ىرعوحلا لاك

 0 نموت قو قزتكتطا وسل نفل رار ناز 00

 قد ء راو لومار أ مؤهو نيفركلا هبي تينا غيج ارا اوارداوتنبلا قارنا

 52 خانك رس نسمات موتا ف نوكيا كمال لا نأ بارعالا مرت

 |مهتقاناسعد داهؤازت + ةفدحو أ لاق و ياس نوك تأ هدح أى عى اذا نايبضلا

 ! ىلعفا ارظالاةققذتح د هنري وطظةقرؤاهلو ٌلقأو أ نيعا 0رادتمكا عفترتذر ردرخ ىناثلاَو

 ٍ قع "بالا لوانك هقول اواو هَل همر ئهعم را واقل بقع : ا أخ

 قامشأ قاهقذفرسبلا أل طاغتاف 'قئاهاعرالو 7 ةراط لَ نغداَد نو اة ديد م

 سباك ااينرشناو ةباهسا كد فو يا وفار ةدجاولا ناكملا ع دلت شعل

 الرنجات آو هدئفاقراو مظعأ هناالا نس ركل هستشو ةدانلاب تاو أ ةسّئطلا"اننلا

 1 دس

 ةشطلاو



 لح (ازح)  ءايلاو واؤلاف رح اه ءادلال ضف

 ْنَه مري قئتشا نطل بلا لا_متسالابى راو فاسيلطوجؤ امو قونايسالا كرجل

 ندذوخ أ مود *الاو ولادى ركل وهدصُق ود صالات نالذو نيل

 اوم ىأرخاو' الا ارشُعلا فردا هيلا ثيدحلا قو لش توتلاوقيلكلاو هوىرالا

 لوقلا را لا ايلا نصيصخت عم ءدعلا وبلطلا ىفداهتجالا 0 را و اهفاهلط

 ثكفى أ ناكل ات الة ىو !ججورغو سعثل |عواطة الصار" 3 ,د_طادنمو

 سلا ئرعالد ثنو ديم ىلأ نعاول وحوار ةؤقو

 100 مم 9 مع 01 عب هيف

 ب دوى ءرخ لص ةرالاو وط 5 َّكط وايفءالطعهعذ / ا

 ع نعم 0 ايش لءدزيلمارحوهنا هي

 نو مهي وسسلاف ثنؤد ورك ذنفورعمةكعلتبحدملاو رستكللاأر رحو هدم كا ىَر

 لاختأو هي نسر نمو هز : لا |

 : 7 7 طن عأو * اهدقارمخا لتس ا ا

 ىرهوملاةدشنأو ربوسوعو لاو ويشسا ةلق هيلا ْ

 ارانءا رح نطسةهمظعأو * رطل ان 2

 وه 1 ارت فين اكث يدل ىفو اب وهىبلاةدلبلا ىلا هيي هذدنألهفربصتلى رولا ش

 هان وفن تلين دحلا نمري_ةكىباطخلا لاق. كم لابجْن ل بح دملاورسكلاب |
 عفارودشارتلاماز ومتالاك 'ةعوتف تالا لشن رنات دينو با ادهفابو و ورضا وأ

 ةحن ارلاةوراو عجولاو ظم 00 رااهدصمق زهور! هددسإبا ا

 قى هناي و ماي نوكبتفار را اركاوةورخا و ميشا كلا تدح عمتي ركلا أ

 ىفالاقب ءارلانةراَر رحوواولابةوارتسمل نمل ضنلا 'نيعلا ىف ةَضاَصَموَدوا رحل دكا اذهل لاقي ْ

 ثدللاركذىرهزالا لاه لكؤي ئئةفارح نمكلذو ةراَرسئأةوأ رحوتورس ماعطلااذهلدجإل 0

 لاق احر ةج رتىفو جرح 0010 راب دانههلتعلا فر :

 < موس مو 6--

 كرو انسب نهكبلا ىزصلا 0١ رعأدتاو هقاضأ ا ذاءاويود مس اذاءانر ا

 .زآلاوذ ىدغلا لوقالوانيف 5 ىَرمملاةكيِألادأيال ةنقردبلا# 5

 9 مع ىه

 قراطلا نمله زاحلا ليما نهكتيدجولان المخ فو ءاضعالا راني ىذلا ئزاذاو

 نفاس ال وزومالايلانعلا فيئاا اوه وَ ناو وق ىزاحل ١ اواثهاكن وكي ن داك قزاطلاو



 5 ءايلاو واولا فرح « ءاملا لصف لي

 ا 359 1

 ريخشلا فيتو را لا باهتلا ثوصوتةبككباو ثوار اؤاركاو نإ ار مضومأرطاد

 نيوغلا باج كن بنااات يلا توصف بهار الانبا صو

 3 دعو أ لاك اذكولاق واولا اوءايناةاولناوهامنا اوت رنمعت اذ فه ةزج-نن ىلع لاقى ربنيالاق

 1٠ 2101 كاذنوكي نأ ىَرطا,كلوتك لكلا ىَرَطاو اولاوةابةئايةاوكلا

 هنال ثنوملاورك دملا ع !نيسسدحلا نيب ىوس ودداولا ىلعدا ارا مفوظفل نع هريغي ل ى رحلاق ل او < اانا ماا ب 0 اتفرج

 5 و 0 رعاشلالافرددم

 1 #ة - ع مددر سدو و ع م 5

 0 ليس 3 ُبِسيِحرانلىَسَتنأو * وني الخابجو نعد
 اا كتااونا لا ع 6-0-2 ارك نع يع دع

 .٠

 7 3و رحوناتي د1 وذ رون ورح وشاب مرح لا ةفثبن ًاوعجبو نك ىرسو سلاف نمو
 دم م 0 0

 انو رح عجب ارخأْ وارسو مو كاذبا أ مهوبيتسةلا قو تابرجو ناتي حو ةيرحو

 دو هدجصالاس تونز مم برعلا نضعب نعى اكل نال مجتألامىنتننوجي دقو فايع
 قوت | ست سوم العفين أن انراكسامهنالوقيف

 4م“ هس هيف ع هع

 يلا 00 . نايس مالغلا »* مهم لح راق ىبكدوأ
 تت _

 هيلا دبي فيرس, عاف كر تبدا عننا رضماونزابلا لعوب هدد ذكعفلاب

 | سيفيل جامع لأنو * الو انمسد قام

 اذكب هرحواذكبى رون رن الف لاشي رك مكسب م 2110

 هاو و 2 وٌقيلَخَو ٌريدَجى أ اذكوكين أ ىركابو
 الفا كاوتك ثنؤيالو عمتالو ىئيالولعش نأ اردن اذىفاشللا نعانلذ لف نأ رخ

 ْ هاتر و ماتا مسار اامو هيك لئم ةنممىأ كذا < مالاازهو ة ةقلطمو

| ١ 

 ا 5 ب وجر هم و 505 اد هوو .

 اكيد 4 ايرنأورعَت لوطل + رحأف 0 ةجرضايضَع ايش رعود لفلتسلو لاف

 0 رعاشلالاثو هنا رعد رحأو ىأ

 ْ اننا :ءارنعرجأف * ءانسهلامانلعوب تنك ن اذ

 |ثيدخافو كراتين ىرتومانعد باعث لاق حني ها غلب لتر لو قذ

 ا هرخ أ نمو هيا نأ راابقربكا امدعب مع ةباضأ مهنتي زل كاكاذا

 ىرختلا



 11 (ىرج) ٠ ءادلاوفاولافرخ « ءاذالضف

 هديادحو قير - نمهب فراك يذَسَباهالا ىَدَحَو ىذكىَدَح فورعملاولافةة.نحؤفأ ||
 مع وو عمدسم

 ةرفشلاتَّدسو نيكسلابهدبت بدو هن فلا جوا يةالازم اهنلن نس نكملأل |

 ىَددُماشلاتيذَجَو ساننلا ىِذماَدخ جرو لدا ىلعهعطق هناساب دجانة

 مهعوج وب اولا تود حلب ىتثةفاهنطبف اهل ماتيو وف رود قماكذَح 1

 كاتشكن ادنعضزالاىلا ديدي ًالسو هباعدللا لصوتلانأث يدلا ىو داو ىنهعتودَحو ا
 همر

 ىف ليكنس زاغنيكرشما وجو اهب ادار ّمَسْبامذخأ نيس موب نياسملا ا

 ب اقونأ لاق ة بشع مسي ذك او نانا مضوأ دبا لم تس أونلان لاقت م

 ةسصو ىءييأ كا
 بانل نونا: ادع ه*« ورم يذلا نمت

 لاقي ةدازلادعب ناضل رشا ثدللا ُنامزلاءاَراو صن رس ىر دك ئهشلا َى م

 نشوف لوالأف هتسيلّرالا سس رسرملا رص« ىرضمنا |
 همي هد

 ' كرد ل ةعو ىف دف #2 رخدلا تسا ىلءانوُنحَلاَرام ا 0 :

 قيدصأا ثيددع هذمو ضن أ ري همس لازال سوميلعملا ل ض نا ةافو ند "6

 هم 5 م 1

 ثددحفو هبوط يح جس ىكضهللال اوسرقاف ودعتك .رميمسصج لازاغ هنعوقلا ىذا
 ١

 سم تح وم 5

 7 غومهوود باغ ىأ هموقهمل عا َحايفْيمْسم لس وهماعمللا ىلضللا لوس ,راذاف سعب ورع

 95ه < و م سمه ٍ

 صقن ةنوترك دقىتلا ىالاهَي دابباو مهماسبأ قر ر أ حسي مهريص ليعود أ مق ادق ا

 9 سس

 لاك ناحرك ًالازاين الهوا ًأزالا قييلو ريكلا نما هم دج |

 لك يح لاسر را ل ول 0 !راموأ ْ
9 0 

 قارتو ىارت ارامل نومقمار ةانسلا رت /

 هربا نب دبز زكي مىلجحرثددح ىو انو الآ اناس طتاللانقيو |

 هيو <

 ارتلاو ىذا ساشا لنلوار1 او لج رلا بان رص ةلاو تلا انار ا لخوزع هللاط مار 5

 لاف“ رتنتلا ا
 ه- ء و وةهسع لك هوس 0 6

 تار ناذيلع :راط لك [هاَرَج ع اهقيهداذة ضم 1

 3 5: »هو

 ىوأب يبت عضوم لاول بيذ. ل سسانكبلا ارطاوا رسأعدجلا و ىلا اوصوف-الاود

 دزعا- ارلساو لطاب وهو ىلا ىوأموأمانلا رسل نار تفك شيلا لاق كرف :زالا هيلا ا



 زاهزهلاث ب د_-قوهلوق

 ثدد_-ىفوةيانلا ىف جلا

 ر-ع ىلع تمدقزاهزهلا

 الف مهب هنعهشاىذر
 اولافريسكعلا ىلا ثعحر

 رنمأ نمثصأام اذا

 مش اذملاتلفني ولا
 هجهشناك دقدت 7 ,و

 هءاطعناك اذهلا.ةذدمسو
 هعيعتم ها ىألأ

 (اذح) ٠ ءايلاو واؤلافرح « ءاخلال مذ انك

 | . و7 ا وَ ٠ ' 5 ص 0

 هدهءاذعدح لاق ونالفءار<نالفوهناذ<راصناكملاىذاحو هلخاص ندا ممذحاو
 , 1 2 9 5 2 1 ا 5

 بجتااكحب تيمكلالاق .اهئاد< و :رصشلا

 ميا . اهلاضفنوماملا دامت الو ىَرلا قدوم تدتسَتالبناذَم
 ا 1 . 1 ا

 ييسر رلابن منان النادل ءذس عم تقلا بادمن 7
 تاب لح

 ماعم

 ةوذحلاو ”نقاتلا لشي ومسقاذإ مهيلبغتالاموقلا ذكي تويم :اذماهنكلو
 يلام و 7

لاتو ةيذااكح ملا م
طّقلا نهي قوالوط عطقامم للا نمي لا 

 |ئيمصالا ةريغصلا ةع

 0 |تودمةيءارسالا تي د> قو لا دقو ->و و ذح هتيطعأ

 ا بلت“ ةعطقلا هنمن وعلي ىأمدلا انوا هنست سا بنجزلا

 الالم تدعو ةودلا لياذبيو اروقة ليا اةماكلاو ةيطعلا

 0 م

 | زالت بشاب ناك كلنا هاطعأ اذا ةود حو ةروصةءانحو ةيلنسو

 مهو

 | 31 اواو يذلا مالاو باسااممءاطعأ ل -جرلاىتحأو ناوي
 ا نانيؤذام رلا قطع أمات زلال تم ايدخاوأ ىرب الا ةنفتغأ | نمةمسقلا هوا او

 اشر دخلا نيزهحأو همس ننال هك نيكل تيل اتقن ةرئاجوأ منع

 | كو ا را 4 : وذ نأ لوقايدملا ىدعةوزملا دهاشوى :ربنبالاك بالشسالاوةدهلا نيب

 10 لقاكودر داش ا و اهو ذ حالا 20

 امل الاف يراسل ا احيا اذ_هؤ ليد نمناتليبق لاك

 موده [نلسأو ى-طع [ىاىشلا اذنه نس ئاشحو "تببلاد ثنو تن وذيل وقاوا ويدل
 09 مهوو

 0 | انااا وو وم سيول مةراشبلا

 ن0 هوعول 8222

 قو ل اما ىحرخل 9 ايا يس بس

 اا هتنعط فا ةدعط لعزل تدخن أناسللا اًسدلات وييستع يلا دع

 |ئذكبارشاذهوموك ةوركا كا ذكوهصرت 7-20 زكر اوناسالا ياللا م ل
 ل فص < اال د ند م م وم و -_ اه 2 3

 ًاادءاكح هيزعمادح قةغل هصرقاوذح وذ نانالا بارمشلا اذحورخ عضو هقلافو ثكاسالا



 زو (اذج) .  ءايلاوؤاولافرح « ءاخالسم

 اهدورووداملاد بق ىلعو ضرالا عطقو ىشملا ىلع ىو قناه دارأ لعتلاةلاءاذلا اريثالانبالاق |

 اذكعولاك هرفس ف ءاقسوع ادد عمدا نعاوببشةسرتفلا عابسلان ءعانتمالاورصشلا ىئروأ

 دح ااهنعهتلاى 0000 رجل اورقيلاولمملا نمليالا ءمىفن برا

 امم عطقنو هم نأ نم ايم للم ولةان او ةوفلا نينار وسد نار

 قف اهبىّدم ىلا ةرثسشلا ىذح ا و لاعنلا عاصوموي ذبول قبو هاك

 ةحاج الا ىلءاهاملأف اهيا ءافع يداهم رام سال هلان زا ىلا بهذّدهد علا نا فو شيدح

 ةيادو هرهوحلاٍن عد ,واههطشىأ را ناي ىذلا سال هل بقرثالا نبا لاق هتان

 ىلع ئذم تالفة بيذوتلا سول تا دلني ءاذط ند

 ها ازاو”وُدلا ىّداحو هئاذح ترص ذااعضومّتداح لاق و هم ديىَددتقااذان الفلام

 ىذا اهةغداوقأ أىلء القي ىَذحسدق نضر قغشس لاشي رعش هي اعتقد

 ثدد-حىو اهزواحالاهعاو 5 ًاود-نوككحب.ن وهو تاثام نم تعبت شدقلاةهاوقأ ع

 قرا ذواتيذاحمامأىأ ليانقملاوازالاءاذدملاو وذا ادن تركود قر ء ٌتاَد سابعا ٠

 ىرهوملا رازالاءاذحلا )ء اون نمامتفاسودف لتامر قارعلا لف اقيم

 نط زو فدر درا ليقىذلا ف 1 3 ميقيفاقلا 2 نمرة ابدا هراذائوثلاءاذحو

 زوججالو ليك ةكذ عملوق ةحتفو ل ثيقةرم بك خملوق ةعضوحن هريغ ف هلا عمزوجخالو زلوم

 تاج مث فلالاوهامنا فد ذر لصأنأو ىلع تماقدقةلالدلا تناك اذا جنبا لاف عسي عمم

 1 و ةقفللةنسدانالا وكن تالا فدري تالا نع ؟فلالا تناكو ام ميلعهيذءايلاوواولا
 ىورلا فرج لسيد ِفدرلا لبق بقةكرالا ىبعستن أك ذ نم مرلامسنح ىلعةاذإ- .ةعواهل

 ىحْنا لاق ةمذلادعيواولاوةرسكلادعبءايلاوةفل ادعيفلالا أت ةوليقةكرلا ىذ ذت نأ

 ناي وتفملاءاسلاو راف 0 درلا نأ ىلع تلالد هلئادجت يللا نيكمجلوا ذه هيف

 ل 1 و 2 2

 لاو 00 اراد
 ةمصهإ

 رمهرواماو ريش »* هبكش هو ذحألا س "ثلا كلرتام

 هرسو

 ع نيتيدح نالجرلاناوو هئانب بويع وَدخ يرحل هئاذح نالت يلا لاقي
 ٌُي !ءيجى أن ندج نالج رلاءاسورخ [عضوم ف لافو هيل ينل تيم ةطااملاوا ٠

 ةواذسملا و ةوذلا هلوق

 مظاامهالك ملا طّقسرأم
 لصالاب اط وشمالا

 ند ني_تدهدك نتطس و

 رىيعكد هاريثالانباةياه

 اذكه وه ساملالاهلوق

 ىفو ةياهتلاو لصالا لأب
 ساملالا ل ةتالوسوماقلا

 ةداموف مدقهتام رطظذاو

 معصم هأ ساو م

 "اننا عفرب امدبحو هلوق

 ها سوماقلا فاك اهمصنو
 هجم

 (مشعنمأ“ برعلاناسل - ؟4)



 (اذخ) .ءانلاوؤاولا فرح وب ءاللال شذ 14

 | مةلوقاعرعوملا هنلازو كتر وز كرانحا نوال هدأ لاق. لاق ىقهالاىورو

1 

 ارنسكتل .انتماةفو اولا ى ةوءافلا او رح اذ لغافذحا و دق نالد- او نم بول ةمرسّشع ىداح

 أه وفل روَتطا لكك نمأبال ساس نة دحنفو فلاعهردقت راصفنيعلامدق راهلقام
 ا وح يبا يح

 ودود لاو ديو فقع انابلقي نمر هتمواواو لالا باق” نق هرخآ ان ىلءفقولاةسغل

 : هتف اواواهناقفاقلآت راض فقول زم هلا كايف فور لارئاطلا ىو د عججأدس ب

 ى و رح ادقو اهضاضقأ افةوشلا فات ىأأ معو ودق طم رَأ نإنامقا ثددح

 | قوافل ثيدحفو ديدشتلاب اود ادمان ومس ةكمله أل يقو ددشو سلف فقولا

 رك 1نَم لاوس نتردوتدساو لة ارو ا ا

 ل

 ُ ليستتم د اهنقوامرد اند اوذحقملا اك نإ
 قمم 7 200 هم نول” وس

 نونو“ ةالعتدمتء اد ع نكت نملثملافو دقلادمجىأت هاذه ادي - وهلاقت وذاهب

 اذنكم اح 9 ةدشابة داو ود لثملاقو هيلع ا ولعتلابلعلا

 فو ايتاجنوكقاذا نمل ىتَح و اح زب تر أر فنرى كقاذ اوهروق

 وة م ه2 2 موع م ماق 9 ع همم

 لئمواممتىأعطتااور دقت اودَح'العلابلعنا اودح مكي ناك نمسك رتل ثم دملا

 يهقاتتخاو لعتلاةاداو ترئااردت ق كراسى شت عشلابراعا
 ارعاشلالا

 قولا فاح ىم ددسلك . ع الما انءاكرشو * بسلا دأجْن منيل تدل
 سادس سر

 امور 35-2

 ندع ن]ءهليلعم ىأ تلا ىنشع نت : ًاررع نبال تلق عب رحْئنباثدد_-ىفو
7” 27 

 ا نيام معقل ىشيبلاط أبر ذهبا فسيدنعدقا ىنرقو رهو ثيدح مورا

 اذشلو كانت رفاح: نم رفلاو هس ,هوعبلا هيلع أطرام اًذالاو لاعنلا ىَّدَع و 7

 صال الماس مهلا حنو ىرهزالا اذ ضعوا ناطعأ اذ والك نلف

 قكدهالدشتاو  ناننا وع داررا لخط زانت يملا لل ىلع

 م دج تا

 َ 14 علب ف ليتل مننا هس #2 ىلاهنتمذءامدعيىناذَح
 0 : 01 اا 03 ماج هبا ةمدروس

 58 مم 2 قا 2 | درا 1101 لييبامهكفَعنارقلانم « تدمْىَوكَسْنم قدك

 ىف لس .وهءلع هللا ىلص هلوقو ءاذسحب .اعذال جرو ىناذح اف هيد سا لوقةوىرهوملا

 انهت 78 امواةواهُو اذحاهممليالاةلاض
 : يلادورد وع وثابت ناش

 لاك



 بدب) ءايلاو واولافرح هي ءاملا لصف
 كلذوءاسلاوهوهيلعنلغالا نمءانلعق_ هذ تزلقن ئثىأن مفرعنالابالءابلا ىلعاذهاناج

 عارلا لافت عضوم مدااجنأو: هتلاهجر ىرراغلا ىلعوتأاناصوأ

 رفاو ماعتاجأ لج ب مع ىبملافارطأصلاوق 2
 ا ا

 ديدان واهقاس رام اه رج ف ودعا ا و اةديع ود اهبادحولبالاا دب

 الاللا

 ها ع

 موو ه م

 اهريطت قو ربارغجاهو تا 2 هطورقاماذا سأل هلتفرأ

 دى ©

 لاقيواهلءانغلاولا القوس د1 اىرغوملا ءانر 2 ارقءا دل تاكو « لاق انياب

 حامعلالاق اا هاملت

 رولا اهالي ارح 5 رودملا لابن مساجد

 مدد 20ه ع5 ه4 هو

 اودج وود كاادحو ىنامعللا ع نع هيدودحي اد نم عون ىأةودسح أ وذي دسحأ مهند و
 هس ةود

 8ع ..صص و

 ناكملا,ىدحو «روددلا نئسما ددتسا ىتح# نعل ةفضع لأن نعةربخالا هعبتهاذّدحاو
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 ميحد هأ حلا ةاخاك
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 نكقانتا تنألا عجلون - هات ىف ىت هحئاذكو تاج نابي
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 1 أدع ىحأ لاجدلا هل ا ديد ميس و رد
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 ا كيدحق فارعألا الاغا هاج سولار لاق سوُجلاراعش نموهو مّن
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 ووس ع هةية ساس 5

 هذمسئ لاق نوعاطلا ىقوتدملااهتنخأ ىلاذق ةقانلاّدحلاو كاذموهاهه بوزان
 م

 انلج



 2١ ١1 ءايلاو واولاف رح * ءالالصف . تن 0حجونا

 وهمس مدس © 2 :

 اهلابتحاوايضراهيلعادالت * 9 0و : يي شام تداخل
 هم < 7 سد ) وس هر

 "و

 ءاتلاءهياوصو ىربنبا لاق سابغابابخ ىرهولاهدروأ تبلا اذهو هاجد هقت نييك اق

 قو يتطور نيبامةنسيرشلامذد هىلعىأ سولار زرت

 وول ما - 8 و هو «ه 1
 راني راسنا ىلءقو 3 مهكذم عدا نامتلا انوي " ل

 كازكسوه«تقأناكلانت 0000 ؛واندقعاواند دقانوح مرتان ئذلا لاك

 نم أن ةراسقلىنزانللادشنأو تثق ماقأ ىمكواوح ناكلاناكو ةديسنا لاق 52

 حاملا لاه سايتحالاوك تقلا ن هتالذلكؤ قلافلان قرطم عتب * الإ انرلا
 م مما م<

 ارم نري طيبتلا 2 #4 نكد رزمتتسلب دن هف

 رجأن اتسيدشنأو ةيريععللا ويم حط و ئثلاب ؛تنحءارفلا نعبيذيتلا

 هنماق اذاكأ 0 21001 * سس ع رد كاب

 ديزنب ىدعلوقدنمو لاق

 انينضادحح نأ ناكو « ريصق ىبوملا هنأ فاآ 1 5-0-7
 و مساع

 هه تس .٠

 نملودعما<ولاقو فتواذا اح فوقولاو دعا نارعالا نا دنا

9 4 1 5202 
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 الو طبلا ىلءنوكيىذلارتسبلا همن الهلل ضرعتلا نم

 | ةسيحانلا لابهذدتن جتفلايماور نمو ىترتلا ىلا دولا "وسلا لاعف أن مدل عئاملا لقعلاب

 اىودنمكالثلوقيىتح ةلكسملاثيذحافو اًجعاهداوديحا وائالا"اجخنأو رطلاو
 ادالبلاةاجنأو ةبحانلاانطاو لقعلا ىوذ نمىأ لكلا هَتنقَدَ ةافانالف تب اصأدقوب جلا

 ٠ : ليشمْننالاق اهنا 00000

 10 34 السلا توما اذه 1 الودالبلا نأ كارل

 لاق هد يشلااجو ءانعأكوربو

0 

 1 1 اهايواهرا اركب عمكلاو 2 اوان ةططم الخ اكو
34 

. 1 

 ايو: ضرالاز 0 فرش ا اماككاَو ةيدرع هاد عنج مغر نال تا اذه كين قو

 ١و سدوو

 داعاو ىنعع سالو ام الملام ىنايحللا هاحبأ عجلاو بناخلا ليقوأيمللااجخ نينا - رعنم ىداولا

 ةمرلاوذ لاق هتدمت و ثا !تيعحتو مهيلاٌالىأ تالف ىلا هناديزو لاق



 د هانلاو واولافرح « ءانالدق'
 املصاس سد سلا ع و . 1 8 3 هو

 تاشح ثالث كار ىلع ىت< ناكل سغأ| ثيدح فو كد ددد,تعف ةرام لسا او .ةهناسالا هل |رهظت و
 7 نا . هه « ى

 اى

 ىَاتكو اقلام معاتاى درب زو شلاعشيدغقو ة:ةتاهدساو ديد فرغ ثالثىأ

 قو بارتلا|ميحاصةح و تهرامهتفةدحاو لكن أدارملاو يلا ركن نرسل

 الفالاو ةرثكلا ىف ةغلامموه «رشالا نبا لاق ىلاعتو كرات ىل درتي متاح الث تر دا

 اذار وردك ةاوفشمرأو زو كلذ نم قانغتو ران دقات

 لا اوهل .قوزتنلا قاقذاضب أى الاو ىناضللا ع نعَنيتلا ماطحر وضْقم ىذا اراسيأيش هةيطعأ

 لاق ةصاخنيتلااضن ل يقو َتلاَنْعَلَرَتعْلا

 قكجاذاو 1 اهجوزنءلأتت

 امى المن ةرارغ اك 5 ىَودلا قي الورقلا لع مو

 رصقللاو فلا وهلا ارودنمتهذلا هملع هندي نب ريصحا ذاق تعملى شرم كيد فو

 اح عاجبوهوفلالاونانيلا,بتككر قلارو ثقىتكاو .ةاتسشل لكن متداسحاولاو زيتا قاد
 هر دوت ىلا عو رار بارةايئاللاو هكر درورقلارو قناتك عمنوهو انتا كلذكو

 نا رتءايثاحلا ل ارعالا بالاك ثاوح عججباو ىرنب لاق عوبربا رحيم ئاهلَل قو

 ءانلاؤو ارانغارك نعوذ زيدللا لك ويناةاَجَلاَو ءالعاف ىلع هئاقفاتنمعوب و ريلاهخ لع

 ةناثلاو للروم (اغ) هدسنا لاف كادكح(م) اهنامهامكاهمالثالا

 ىدع ”الاشيلادنأو

 رثآزاطا ىذَّىيَعْفوَر 2 لامن سلا لثم و ره

 ةمرلاوذلات هاما عجباو
 رْضصلاَعلَمتسساحْنآلاوىَأَر راووت 6 ولعه مااا نموت

 هروث
 وح ألاوةمخ“ الا ىو اضذلل ىنعملا فلاح ةلكو

 سوم يل ُ

 سك هَناعّتْمَمأ 1 ردي ءرهزالالاقو اهان مي داهبنوجاحإ ةيحأ امه و

 اذكواذكناك ام امير 7 دم راخلالوقتو احا و را ل يا

 0 م 7ةم

 هنوعت هتان ءاح 00

 ع ىضاع لاول نسا ءاسلاوىرشزالا لاق وجا ة#غا وناجح مسا ا

 ىرهزالا اك كو ىديفامح رمت اوقو2 نم ى شو مهي لالا انامتيةلوأتغأو
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 اا

 2و سو

 لك ان كرد اذا لولا ء تحاميل ةغينحو لاق يح هيفاذافو وعدو روهتيتافو رخ الا
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 5وم عل ؟ددس 0
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 م2دوص , 8 - و

 - 1 ير هرب حا 22 0و ؛ ا اًرولا اهل ءلخامع .« دارفأاهدزو فوحلغ رفا

 دايما وع 35 دانس ا

 وا ه-# 1 005

 5 ب دوم .ةهمد ةهمو ةةسع 2 2

 هن ةيضال لرب قلع اجا ناني 2

 هنأ هاك بهدم لا ثيللا لاه لّثقلا ىلساو ىو لاما دكا لتغباكلتقُينأ
 مو- و همر

 اريحا كلان مهو وهز طالاع تح تغلف قولاق اوس

 ىارعالا ْننامدشنأ لوقو زم يالوز مي هباع نات اذا

 835 ع2 20

 قبح نافسااتاتْباًماَسغ 2 كاوا مثلا ءامَتنو

 اهنمؤت دام الفالاو نيالا مالا عشوم مناَقف اك دارأا فاو قلقا تاما

 ةيواوتملكلاونلقلا لهب لدنأالا ءاسكلا تتح كلوق مهن فارعالا نبا معركلدكو

ه هشبل قوهمي در لقوله ويوسع عت او ةيبئانو
 ىلدهلا لا

 (رشع نما برعلاناسأ ول 2

 لاك اهقراشزلواهّرامل هسفنب ل غشالولوهسفنب ل عشنا ىأاهيلا تغتليمل اهم ل ةفينحو بأ لاو

 وف 1 ءاكنامقث مش اان تدهلا لت قابلا هما صول وطلا عمه رطب وثلا



 ردها ستعبإو هلوق

 اهبلحي بلاح اهيف فطيإ ىا
 عم تك بيد ها

 .(ايح) ” - ةايلاو واولا فرخ » "لمهملاءاحلا ل مق 57

 لزق نويل لم عناكربابا لا الا نمتؤال ىهملاغيو فال لشاب اولا
 ا 30 ماهسلاةمهحتفدن رعاشلا

 000 معو. ةدل
 ١ هيئاوئداس ورك فثعأ 27 ترر انيعسن مأب وح هنبأ ى 5

 3 ثندحلافو نانو هملاءباضنلا' . بع داو بانى او

 اركاب مكالاباصنلا نمل ف رشا ليشمل نعي ىلا اليطا هن "يفر ادن
 |اييكلا

 كي مت 9_

 لا فيزوةردصبف راف بمتتدما و

 ا و 5 مدس هو

 0 اوال نالفاجكا ماسي و انحرف اوبحألا"ابامو * كنس وبحب نأ َكأ 2

 ا نئرالا لعتباذا م مهتسلا اخ ىرفوملا ةيىراذا ف دهلا ىلا فير ىتلا ماهسلان مكاذلاو

 طرفلا بيبى قاتم ضل نودع عقوأ يبافكرلاقيد 5

 1 00 522006 7 ر نمر خان نع رلادبعش1ل2-قو

 قيما 'وقزاشوهفتتعر رل|باضأنا و 5 لاشم ضرالا لمدن ,مفدهلا

 ٠ نمت جيلا بالا ذلر انفمعضناكنا ورينا ا ندازأ ٌقهازؤوفةفأخ عق ةوو فدهلا ارواح

 اامقدحا ندب .اولالئمنيَمهسلا برع 0 قّدهلا بنو هثوقومشتث تراب قالو رحال

 راوي للا قوقوفو عدني اقل ازوج زخ زحالاو فل ةظوهو هاء وأقل لاني

 انتضر عاملا لا قا ىنتؤاباحو هلا ابسو ترب ةنيغسلا تبنو از را

 الفولاذ زيضامئابلاو وتدل صراخ حاب اذ قد «ىحاابخا 1
 انياب قاشكلاا هاتان مضايا يقرا * ءايتعلالا َنَمعاَم 2 ةيَدمركيَو هَمحاَض

 سو*- و

 2 وبا مسالاوماطغأ وح لح لخرلاانحوهديسشنئا ءالشأ ىلا لجرلاابجو دودمملا بانىف

 هاجس ليقوكازجالو مال ءاطتلا بلا ليقر رداصمكاذ عيج ىنايعللا لعجو ءابلاوتوبلاو

 ا ةاافا تق ماهشمو تديوبللا بطلع هنيذ دك /لار ءالائب|نعهعتموماطعأ

 للا بو كراك ناحل ع نياق لا ءاطعلاءابملاو عيبا شياو
 زوز مومو

 لقُس ةنقدتءامح ناك هَل 37 0 وفم

 ُ فشخ ءاطغأاذااْكمَمَح كلو
 الا

 رع الاف 20

 ”زدماوف لس 5 الو لو تلات حا



 اا/ه (ابج) ...., ءايلاو واولاف ربه. مالا لصق

23- 

 . نكيإلاذاهال نعى هناسفاو بوثلا سويد !امءابتحالا نو كيدقولاك ايلي نوي ْ

 ننال لطي ذا تيدا نوع مرد يوتا ازاي ترسس يو ْ ١

 , همس

 باج ءايتحال اناليطتم امال اريل 2ظ01 اع ا و نا ذاك وار دييجو

 0 هم هم هنو يسوق وس

 نءالاق 0 اع تي دج فو ضاقتالا هّتَراهط ٌضرَعِبو ةيظيللا عمت الو مونلا

 مدقتاموه بر ايا لوقت رولاو مدقتدقو ملباروبشملاوتباورءاجا ذكيا

 هيكتت ىتحدق و تنامبريكاو يهل جانا لع لا حا ةرهوملا ابتدي ب ىتحاذقو

 دارأ اى ادنعلا تفل اهيا برطلي هنوشودن 00 ْ

 2 هئخم تي ىحاو روستو مر اَساو ف درحلا ينال فن مك اناأ

 هردصب فرش ل أودتسا ىلع يذم اوبَح صاب و هنط لل * ايحو. 0

 يقيس وزعلاف فحراذاوهى ةر هوما لاقو

 تأ بوُورعلا ىلع ونا مك لا ه مومن مدعو راَقشلاالول , .: |
1 2 

ا ممم نمددعإو 1و فدعا عاقل اءاور كربلا
 نأليقوب<ىضااثيلل

 1 بمر

 ١م عسس ذو

 امهول ل راو علا ىفاستول بول تيد ايفو ويح ف حي وبَك لوح ارتعبلاو موتي

 "> م6 ا

 ءايعالانِمقَحَرو ارا ذاربعبلاابَحو هتساوأهيتيكر و هيديى عى عدوا اويحولو

 َْق ةفدضعيئذلا با ءلاوهل ديو لبق ضرالا عفان مْ رش نلبس نيام

 سو“ ن بق تاس لاقي ابحي 23 : نص راس اني شي لاف ضعي

 ةأرها تلا نرغلا ارش يكبر هناذهأ

 اراَشعلا املاء رلاَقايس ركل ان 5 لضفاو.
 عرب

-22 

 8 8. 3 . ا 5

 | جارلاب مافن ا #2 بديع صال وذفسمنأد سلع

 كلذتزواضتقاهسال مة تلا

 اي 9و ةمص تع

 انام لعن اك 9 كير

 ءايسلا قبطي أل بق للا نٌضاريَدعا صر راع ىذا !بابضملا نما وى ةرهوجلا لاف

 سقلاؤرىمالاق ||
 6 م8ن عصام 52 - 2< م

 لاكمي فنيل ع 5 هسيمو كير ربىرتحاصأ



 لالا يف وإلا تطمذ
 ف و ءاطارسكي جاصعلاك

 ىه 6 اههفد سومايتلا

 ىىودعم هاهقالطا ىضذتَقِم

 ,. (امح) - ءايلاو واولا فرح م "هلمهملاءالا لصف ا

 لاقفافدروةمرلاوذناكون برهم كاهمضا ةنيدم رع وو 0 رن ما

 ١١ ركاتلاوانلو ينو دادي * ادعية ولا راك ازور

 اجامل ةيدلاوةكمنداوالديف تاو مارس برك ةشبدللا قو

 الجو ةراتطعانوسم يعج م قت را 15 زل فج قارعالان بالافو
 | ا يملا دهسوو ا

 | : رفا ر اوت لة دل 000
 ية بيغاكي 7

 00000 ارم الا نادسلا ننودا اح «لمهملاءاللالضف
 ”برالل / ه2 ”هم دس - 0 (ِ ٍْ 0: (

 9 0 ةفراواللا منانضتقابح * امدعب قرطألاضلا م وح
. 

 هما )وم <

 ايتو ارعالا الان اهنمودهديس نا لاقو اهلتويدنيمَكلاَد ا
 ودموع

 فيات دقات نيسلا فرمسم ىف .يسارم ُدلافاَقسنالاسقيو اهلاند

 3 نشل لباب ار اطلالات تدر

 قب « رولا سرادوبلا واح جامعلا لاك اهلاصتا وهو عِالْضلا تحل

 ما . 00 » اًضنألاكو ضعساهجعن عالضالا سور

 «أ هقاعتأ الما قاوب م« دستنأو ضل اهم ضعي ممَمناذ

 | 5 0 و ضَرَبَ دملي ىلا ولاة لد "انهم شدقدلاو ألاف

 ا 0 قيلت نما - فومّشلاو طرمل نيتك
 كو 2 مه 2 وهو

 ماتوا باسو وفاضرعم فرش اىأا اومحويح لمزلا امحو دعس ى ا هلأ

038 

 | دلئاوكشادكر رعبا كاذكو ولا ىلا مهم نيكل ىناسٌلجرو لمّزلا

 ا“ -
 ا

3 

 ١ سس و

 ا 3 رس يامال هس اوروبا مالو ٌلاَمْسألابوثلابءابتحنالاو
 1 59 م 2-5 , وو

 كواترو هبف 03 فرْشُمباوُدَق ساو ىرَأ

 - و 2

 يساهمون تش ىتلاب وناوي و توبت# بكر م-مناكهيفر وسلا ث راد حا سالو

 هحالصاف اعفامد :,تكزبوقعن ءاضأ ىحوكربثبالأك بوقت ع نعلوالاروسكم

(- 

 ش 71

 وهوقدز زرفلاتب قري لاف
 ان 1

 تو سو همو

 فمي فورعملالئامالو #* اثانلح ىحلوجن لانو

5 

 3 هو

 أيتها ثنده او ( ف 0 نمو رد و 1 نواعم نيهج ولاب

 عياسمعمجب وتتطلب نال مكينه الأنبا داو بوث ق ءابتخلالان ع

 ره



 ا (ايح) ..: ءايلاو واولافزج « ميملالصف

 ضرالا نم هعستا مولا ىرهزالا لاق 5 ٌداَسو جدلا قل. 5 رعاشلالاق اوستماعلا

 وبا عقلا بنيه فربما ب اا ةجلا رو ٠

 ا
 7 رحم ىازئناوحاهنمو مما راتلا نيام روبط

 2 هب

 وهاذِهَةْفَر ل تيرفوملادصولألاق * ىرفساو سوما كال # ةفرطلاقو ةماقلا |

 لكل نك اكد وَج لاقي و 50 ءجباكارم دلب ماوكساو ةيدؤألا نم عستاام ظ

 هدا .٠
 وحبا ذه لاه إلا ىلا انيبتن الامان[ الما ارغاعمتلخ د ىرهزالا لاق عرموجاذسهو |

 توسلا طسوموّلا كني تملا لاق عضوا تبل ءاصقأ يل عفقورال املا نم

 5 «٠
 : ؤذح ل وق لوقو نالفئبءاو ىئانلزنل دج يجب | - اًقرعإ

 وممق 2 هدد معو 0

 اوح اواو فلان طر 5 ايدو مع كرسي ىلا لإ “أ

 تيهذانل اوقك( ماعلا عضوم صاخنا ع عضو دقف كلذ ناك اذافناعضوم .و1اورزكا بيسيات

 ىعالالاقو ةيلهاحلا ىفاهلامسا كلذ ناكدي ردن الاف مثلا

 اءّسناَفنابلا صخاشاومدهو 4 مهلزانم نوجا 6-00 ظ

 هتعقراذا هد و # و هاوجدقوءاشسلا فس ١ 5 ةولساو ةيماشوؤخادتييلاوج و ظ

 ْنبا ادا + وحاهجاهةا مب ىواح « رعاشلالاق 5 ع بوه يلب ثوسلاةنوتاف ْ

 ىهلقو ةليملاك املاهيف عمت ىذلا عضوا قوعابلب 1-5 3 8 .ال اولا نارعالا (ِ

 نبالاق دش الوددشي َز زوههمرغ غعضوملاوفعقنتلاءاملا يبا بلعت لاقو نقلا ةكَر 2:

 ًةيوحنب ةدءاسلاف اوديو ضرالا نمٍضذااموهووّأا نمهلهف ميلر دكار ْ

 "ه5 7 هَ مرو و م1

 حلاو ايلا قطان 5 لتس 9ر5 عشة و

 0 ل - ا لد مهما

 لق و ةطيعيفالا عمت روح عزا رخسع غرب كلاةحلا هقتتمةح ل واخ رع مه هنأ ثذا داى و

 2107 و ومما رب عفا شي دسفو ايلاف ةوز بيلا هلأ
 »2 ١ عننلم م حا

 ةءوسو9 ة

 ىذااوهتٌءلا فءار هلا لاقو ءابلا ميسكلاو زوما وةتلا نزولا ءرس خرا لاق

 ءامن مق بار ءالارداون قو برعلا مالك ورب ناشر لا هايملاهيلا ليست

 لوقو ةواتملا ىثو زدقلا“ اايماو لور اطول ثيبخعقنى امن

 ىاييشاا وز عىل :قئارعإلا

 1 تايب رض ةئاتالُ 4 دوس نعداجال لدا ام ناكبق

 ب

 اذ_كمجاجلانيبو هلوق

 نجاوشلانيب و 'هلهك-الا ف
 يعم مأ

 اذكهفعشهقوف نمهلوق

 ةدامىفمّدقن واتهلصالاىف

 بعض هقوف نم * مع

 يدعم ما

 يفاذكهءام نم ةمقدل ]وق 9

 هأ برذهتل اوزصالا

 ملا تافئاردنالث هلوق

 ىرهوملا هدذ-ثنأاذك
 دل ا هعمل و قاغدلالافو

 اضَقمَذاَز وعبق فيصاو

 برضلا ةفاضاوهاناهرهسفت

 ةيفاقلا تا عمتايجملا
 هداشنا باوصو ةعوفىه

 «تامح رضتافئازمهارد#

 فتازلا ىع رضلاو لاق

 هحفتم هتك هأ



 (اوخ) , ١ هايلاو واولا فرجن نب مهل الصف 17

 9 هَ و 20 0

 ما وحب حو 1 0اس
 تا - وى - 2 -

 بي
 يغإ

301 
 ا

 50 ةطاف تنك ا اذاَديبلا تن 5 و لبلاك بغت

 | دعت ٌلواتاذا فوك ادو ضرا اوفو وجلاء م ةنيدملا | وتسارع

 ينو: ةمافتنكا ناو هيفغاملاتهرك اذادليلا تب وتاو اهنويوتسا اواهؤاوهمهقفاوب

 | تاكدارارك اذادالبإاتيوتحادب زوبأ اهروتحافةنيدملااو هدقةلي ” رعدقو ناثيدللا

 | ناوهيفتن ”دأئذلا ناكملا ها ركون نطولالا عا ارا“ ءاونتجالاهرداون ىف لاق و كنديفكاةقفاوم

 داني ايتجلادركب ولاك اضيأوت# كاف كازلوىلا اند نكن ناولاف ةينمنيفتنك
 | الو اهماعطكقف ولو ايبماقلاتيبحأ اذا ِكنَربغ با رمشلاالو نضرالابماعطل يرمسا

 نا 'نيهجو ىلع اوال دزوأ لعن ىردنالا افون وُ تنفجر ا

 0 اورج جو صو نمو و *ءاوتجا هيدال بيلا ىوَتصي ىذا لاقي
 هاوّتحاو ىَوَجماعطل اى هوجو فوم ىودىأةبو وجة ها وفولاىو رحل جرن دكسبلا
 ا ْ .., نيعرلاه نعوم 5-5 هقفاويلوةهرك ءاوككسا و

 ا اه ردن هل انتم واتش
 راح نودر ةوخلا بش وملا و البلا كفا ازباناىوب ستي وجديزولأ
 ةيدؤالا نمهساولاءاويب اون ضرالا نمنتبلاءاو ءاوماو ةقايلا ءايجةطابخ“ اواو ديد ااكصو
 ظ 2 السوارطم فدي نجا ارلالاق نامل نوم وما

 ا 0 ؛نامدلا قرح 4 امو االسم 5
 ةوابلاو اياها اواو اواو عضوماواب 00 لاءاوملاو

 نقءاوحح ىلع أت الهنع هللا ئيذر لع يدح فو ٌرِدِقلا هيلع عوام باول لبيع
2 06 
 ايوا ذرب تنور با ارفع ب لطأنأنم ةنرابعلأ هم

 0 ةمدواجج ىؤرب و زم الب الب اهلل اقيوهَنُ اهعج وةزومهفءاملسا ى ملة ودب وخأ ش

 رعاشلالاك هنمةديعب ىهردأملا ىلااهاعدلبالابىَواَمو لدا نم ناب رابجد را

 دوف ل قابلا يداي رات ايو هيتس عم
 | تاكئرعنالا كلذبتجساهناكةماعلا ساو و و ج نماوبىواَج نوكيدقولافاهان م

7 



 ا (اوخ) < ةايلاو واولا فرخ هه ميلا لصق".

 ى”97 ٠

 قف هلع هللا ناظر ىلع تن دن فو ضرالاوءامسلانيامٌوكساو وللا ىوربوأ

 نيىذلا ؛ اهلا ءانمسلاوَح و ضرالاو ءانهسلا نيناموكو و عج 0 كل ا ةاوجألا

 ءاسلا وج ةذاَقلا «افسلاَوج تار .هسمريظلااىلاا اوربا ىلا عتهتنالاف ضرالاوءامسلا

 لاك هل 32 تدل واو 1 ءاعسلاءاذمك لاقي وءامسلاذيككي

 هديشنلا 'ةرقتةوحلاو ظلغا مف ضرالا نمةعطقلا ةوذلاو' م ند كو ضايطاوبأُد *»

 : توون انام ننفرالأ نم ض فاو واو
 2 راهي ت راح از رانا ام لباس لومار ةصو

 وحل عج اود ير :زالا لاق مؤ او تقع امس باس ىلا درعالانادشناةوتأو

 نئاسثيدخيفو هتيعناعذ هوم"اوطاندار أ اتي ول ءاوحلا ةمظافلا [نماَقَع اب هلا |

 ارهاظو انطانئأريثالان نا لاق هن وي مو 5 دايو ارضا نال

 ةنابزو.خادوهوثدبلاو ناتو سن مودوهتنا العمار نار 6 ناو ىعوةين قا ْ

 ََت :ؤدى أت نبدشنأ و اًضنأ قول ل 3 :لكوح و دك اتلتونلاوفنالا

 2 راهو تراس ارنا حاض نكت ال ومد دو كر

 ل لاهو نوت ذا ل ٠

 روم توما وبا ٠ امك ارواصضناهلونس راسل.”

 ودمج وهفرسكلابل> رلاىوسنملؤقت 0 قشعن مذحج 0 قولا ىوكلاَو ظ

 رعاشلالاق وحب نان اريغتلا"املل لق هنمو

 ٌقورطمالو نخآ وخال 2 باعمال

 خوحأ, ثيدتحفو نأمل كوكا او نلف ىوحلا نودنأالا انشيأرفغتملا نحجالاو

 ثنيداحفو مدع ةوزمسقلانىوربو ند سعوا لاق مون م شرالا ىو جوت دو ْ

 ىَوَحالإ كم اَرَهَحَوْلأ زا مات ات وأ الهرم لدبال مناقل تاكمتنانقلا نينا

| 

 ولاة يتسن نوأ قشعن دولة كو نمنؤكيت أو وفول اذالاَدي رب

 ار طانلا قذخأتءاذلكر وصفة وللا و“ ٌضرملالواظت لسا ىو ونطانلاى وهلا

 ةأرع اورام موو ووو عفىوج وج ردشلا فقد كوغار كعو ماعطلا عم

 نام هركرشو وول كوكل" - يك -
000 

 اذكهىازملاحاضناك هلوق

 هررحو ب ذ.لاو لصالا ىف
 ها



 لا تالا ةوهحلا هلوق

 امو اذهىفةوهللا تطمض

 لصالا ىف محلا مكن هدعب

 قتطيضو مكحمملاو

 اهي سيد .ملاك سوماقتلا

 ' سبتم وأ

 اذك ةيزخعل متاح مأهلوق

 بيذهتلا ف ىذأاو لصالا
 ها ةيريستعلا نباج ما

 موش م

 (اوح) 1 ءاملاو واولا فرح, ميلا لصف اا

 انرتللاقيد «بنعلا نكوشلا نم ىنيتالثلنا» رج - الالاوو بارع يت

 هو ٍِ- | لإ ةااطص و
 |لاك هلت عرش نمد :اأبخ * ّنَحَدِح رتفو جنح ل يعف ىلع يجزرو قجمرص

 أ داك وس اماني اومدب بن ءاملا فم لاينر رشامة يدير لون ع عرشو بنعلاّنلا

 اديك ,سسشفاندرودارأهنا ىدنع و هريسفيلو برعلا مالك دب نموهولاه كارعالا نبا
 و د 00

 ظ قب هناك دول قاو ,برعلا مالك ميسصف ذنمهنأهل ار مالا اةداتسا هجر علا انكر

 ا ىأ «نايسين م ددصتم# بهذة فص لاو هانَجدقو بهدا ىَذاو رعبا نم
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 مك َليللا جلي ىذلا نعي روصنموأ لاق حالا نانلنا فار ءالانبا هتدعم

 هلا ذر ركب أت يدحافو ف ضرع ًاندهلاو ود الاو قبيل 3

 5 موش ل#بقو هيلع أ ًاهياع ىِخ هيل هيلعّيط اعف نعد ضررا رة

 ٍْ 5 لقت : :دقو ًانحَأ ىف ةغلوهو ف ف مفعول غلاماذاًانِمعََت احزن هنق لتضالاو

 يسار ناو( 2( هيش اك اكله لعب ك [ىنءغتلمهملاءاملابتورواو ربثالا

 الوسام وهج ودبل ب * لافةفوشكمنوكيتنأالاكا
 را عنود ردزبالاق ىئ :ربزباكاق 0 ةوهطلا تح اولد ان هلله ةؤرصةيوذع

 ةءسود 2

 010 اع لمريض ذا ممالك نمو هوب هنا حف بزعل لوقت ”لاف تاس الان م

 تام ا دكا اوبتساو ىو بديل قانتلاك لاا ري عااولاق

 م«كمص سو

 | اهلسوتككلانهسو توجو أو لمح لذاوجوز ىلعشهجأو وساد
 و ال وذ 2و

 و ةيصضمىأ ءاوهسمامسلاو ينغلإ انف ميشو تري فكن اماصغل اتوج

 اتم كيك ةنتلل ان تهد اوتفاالاءام_هالك» ل . ف

 ل هقوف لمص فدع سوو ده ,عاقوم هرونو مدع
 ١ ةيمحاسا مدان 0 ا 0

 ع

 1 ا يت بيضا ام 2ع وهذ 5 5 كلاين ١ ىوو
 < ةمسدي9لوس

 )0 ا نزلو دو قو اهءايحاهمتةرعسال

 رجا 4( ارجإ ارب هرهظل جيلا ئهجأو . ؟ىثاجب سلءاو اهب ضرأو زا يف نإ
 ا اا لاهو د موديلا اهرب مثلو جب ةعرلاوذلاقءاوهلا

 هم ريع 9 -

 ديعصاوبومَتود افا 3 هشه ىزملا سم ءالا لو

 ع 0770



 4 (قَح) 5 ةايلاوواولافرح *« محلا لصف
 ءارج اىلاسقفلاملا ثم ل دهس هجو هللا مرك بلاط نأ نب ىلء نتن موملارتمآ نا ثيدتسلا وأ و جس 7 1 ف 5 4 : .: :
 0 : م ه7 0

 ىريغ ىرعو قطب او زج ا هاضس انو أ

 ّْ هنقدملا للا ذا هيفا كنب 5

 ا

 نانازعا ورود ارلاق مل ازيا تعا قاع رمزا ا

 وصح

 دما مرضت يور عزاب لكأب و دامت رئت ها "كلا هلا 2 / ا

 لاف َة ةعدج ماها لفات كال 1

 يم ذأ ةمف٠ ةنرانخو ىانجاذخ

 راسم لاشي و »نايم 00000 «كوزبو --
 ماس 4

 0 وأ واسم لشميجأ ىلع ماعم 2 7 ا ةعا٠ وو

 ٠27و

 111 قَطاك 207 لاح 0-5 ف

 برمز نمو ناعيا راب زن با عمجيتو 7

 ريعسلا سفلي نافوكلان هو اعرق ءاضعلا”انأَ

 2و ا هم هع ا ضمك < عع

 9 تاتا

 ءامو لس عاها منوي 55 أر تدب نم ةنض خت ناك 0

 ةنلنأارسَعحاقلاَ ١ ضايع ١ مهنيا ال

 رثك ضرالا تدجأو كلا قبال قابل مخول

 قت اههارابطا ذاق ردشلا تنجو هر ناكل و م

 مولاه فراس ج4 ةوقفل فو * مول ورواه أ رعاشلا اه :لكومف

 كلل طق| سكر غلا لد تلا فو ان را مادا ىف 20 لاَ ىكاو عمار اب 3
 راو

 لاشيو « قلبا دن عدلا كيلا ىره يع ارثلادشنأو ل علاوبكرلا كلو اننا
 تصوو 5+

 مادا نطو هرم نذل انجالاو رودصقم وهذ قبرك لكو حب ريجسشلاذا ل ل

 ارك ذب: رح ازلاكاق ناو َقحدفنر هثنمّدخأ *لكل لاش واير

 م مس ولم حس حم حس حج واسس مس موسم محرج ومس دب ب م سمج حس جوس يس عع سا سمس 07 ١

 ( رمش عن مانا برعلاناسل نا اذن



 (ىج) ٠ ٠ ءايلاو واولا فرس » ملال مف 1

 رابطآ ناك الهف ضاوحأو ضوحو خايشأو جوخ لاعفأ نءدعجز اجءاوأ وا وهنمعتناك

 راليطأ ناكولؤزابطأ ة ثالث لو ةملازتالأل لةالارارظأوريثكلل اريط نأ كلذ يف باو اف زيطلاعجب

 ام تلذدرب لوريطلا ندع وثالث ليناطاللا حمي وهىذااريطلاعجاذ_هىف

 ملا كوام ضع نأ هاضأو ةعامضقتفو ددسا عدي أظل افا در :زربغي سل عن 1ٍكرطن
 ع 5سم لعق هودو

 م2500 ريشا نم أمدقالفاهو أ هه رك اناث موقترو هع تفمتا فا ذساو ادد واَرَغ

 ًاةنيدلاو قدام قالت ىذلاناهْوتناوناك يذلا مهمل يرادلا هذه قعود نيذلا نا ىنعملاو

 اهسفكوعالا تاج ىتالشيدحلا فو قرب سففاهانرك ذدقو قارب هما تمدهوتا
 ارح ةلاواتدلا ف نضاصقلاو أت اقعلإ هيلع ب جونا نانا لعبا او يئدلاةيانحلا

 ا 8 يشوع رعشم اريج انا هددعابأو هي راق أن نمدريسغانص با طال هلا نعمل و
 انما 66 طف رادو هد -

 ظ هموقّْل عد .انج بع هرب رجاذا سقت ىلع نالف حو 2 - ارزوةدزاو د زر هلوقل

 *. .ةبانجهيلعحتدالام ق4 لعق وءىر 0 ءود>وه يلع 2 وهن اذا اذنالف ىلعُت النود و

1 

 هلق اوقدهنم و5 كيلع و كل تدنج

 ا

0 

 0: ه5 # ءو

 3 بطيب رطمملا كنا ٠ 37 دواليك ميناج

| 

 م هنو ودمر رشا« ةسم رشا مكن

 قده سد 5

 قد ند 0 د *نم كنا م-هاوقىف ميهلاونأ لاق ل برلماحاصقلا

 ا نأوهرمرا [لسنموجا رخل راب مجالا عدت «ي دقو | دين اورستلاكيلع
50 

 اوضوترآلاعيبسسابا قهاستمَساَو باج لأ تيتو همت ابا الع

 | للف وا ىلا هم الايرعغ 0 كاد انتو

 ْ زله وو وكت ةيموأب رو ل معتم اجبأ لاق

 ا 6# 5 هم

 تي 1 لاقرب ولأ هراعت اواو أهبمديَسلا اذهلاقف نجف
1 

 أ 1 ةسو-

 .' ١ عقْذَيايشْناولَ الغلا قدَحو 03 دوامة ثرعئاعدتامهالكو

 1 و : لامدل تنحى أ بانالف ٌتيَجدسعوأ ااا انت وهلا ا نجنو أول هلا دو كوزناو

 ©« )ور كم وو

 فب بولا تاني عكسي ساو * القاب ةواوك أ أكيد دفا و



 11 (قج) + « ءابلاو واولا فرش « ملال صف
 ةءوع بسو ١ مو هع «29# ل تى

 ساو لدم مه فرصتي و * تح قارَو نمريدينوكي سأتملا لوقو
 هروح ءاهجعارفلا نذتلا ف مروو هداج وانك ١ ةعيضق نانطباهخلاق ||

 لاهم هشضؤا بوو كاءاَحَو .هراقشوفو |
 هش .همو هد ٠.7 داب لو م ع ديا

 نشرتلا "اجلا ةزبخو 3 سرع قسما ا
 هد - 6

 كلل ورع رخاالال راو رب لا

 سو موج هدمرع ىو وقوع 1 8

 لانا هئاجباقوذو 2 هندي ىدحا هداسو تلعج 1 5 5

 لاو هد ضال هقوةنشملا له عاما تنملانال ماشوف و زج ناك هاجس اى ىوربو
 7 89 سس

 ضال وراعونأ رق يلا ءاج 3 هوو هعاسقجاوهو ٌواَمبو سر ءانجي لاشي ركبؤأ

 .لافويوتلا تقاتل ا

 ا مم 5 نيس

 و دمعس و. 5

 ا لك ءاه حزبنا هيلع

 9و2. دمام موق نإ ع
 دوكعأن] ,ةامء1+:ن ٍ 0 راف نءقلفتدقر 30 ب
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 واوا نعام العنان 1 ًاافرط ءاملا ن نءقاالانالة:انالءايلاتا ود ُنَدْوُهَو هديا لاك ٠

 ىريملاَميس وأ لاك ربهيانسهملعَتندلا قا «(فج) 0

 ملانرمخ لدم ىلاج ىلا قلع :» هلت نكرم ا

 معرذاش 3 أه 18 الثملا قره وقام 4 1 وبادر هام وتس وفر الل ْ

 هدتس نأ لاو ناكأو ناصودآ مئاودساشكان ناب مبان و نابع ماب أن أديشعوأ

 ةذه مدعو يحدث اى عملا :لثملاازهىفألاءانأ ىلعا.:اجالوءانبأ نعانتااو ءاورسكي ل مهارأو

 نا نطأاناو ىرهوتللا لاك هداسفاول عام رض ةنىلا حياة جافرمب دترعسغباشامي ناك ىذا اوهرادلا

 دش عجبا انما تالا ودابشلاامأو لاعف أى عمجسالالعافنالا مان هتان ثلا ل تمأ

 سل ىربئبا لاق". اهريغف“قيصالاملاشمالا قى هنالرداونلا نماذه نوكمنأالا بجو

 هيفدغللا لهن مدخ؟ نب الخال قنا لئلا لب 1من متاع ةلوق نم ىرهوما هنظاك لثملا '

 ناقاذاشالا لاعأ ىلع عمالة نال :مومس ب دصودش عسب اباصصأو أ داهشأ نا هلوقو لاق 0
 75 ١ ع ع ع .

 اذا العفناف لمقناف نزئاطو بحادود هاش عجتارامط اوابادك اواداهشا نا ند رصيبلا تهد مو ا

 طيضلا اذهب وه "ىل>هلوق
 ها هررحولصالا ف



 لصالاب اذك هذا وهوق

 ىف ىذلاو بيدسسهتلاو

 ذا هللاءو "لوكححتلا

 ا

 ؛(الخ) ب ٠ ءايلاوافاولا قرح . ملال خم وحد
 17 1 ئ

 مح 00 .ارافتسالاّقفاو أنبا * اناعجالاو حايل  هياوقال

 550 روخ) هم

 57 ادعم دودبو راتضالا ةوقو ناك 11كلذنى اهب اوقال

 أن لا 5 اعود اا وان دسألا لأنو مصااراقالاو نَا

"0 
, ١ 

 ميزانك ف اكج كغرخد: . رغاشااّلاق اهااعن ىادخاو بالجبال

7 - 

 | ١ دك ىتتوأمويلاةالجألا 031 »دام نمضرألاىذجالو 2 ا نةىتيصقا ناىلام

 اههك ”ئاطصرما نطلب أوك ضب وع ضد 006 ل اك نعاقا ل و

 ” سدهع ىوع هع

 : دا تولَحَو هخيهذأ اذا وح ىح ىلا لنا عارم را اودع ىل-او

 تورس

 اهلا ترظتاذاٌو 2 ”الح ورع تراَحو ُتلََطَد ًارسكلا# الج

 اناا راجل وعلا لد . ازنتلا ىو بنما عهلاولجدع لاو دكت 1 اذامالاطلا 1

 0 زم هاهم نالدوأ ق رك نترلو للا نعش انكلا تزاقنةلطلا نتا ذاءارقل انك

 ركن نهرو تشو :رعوكت المت ْت موو ةيرعاتسمأ وةدراب تحت لوقت كنأ

 أعلا رانلا طبت !اذانيشتاهنال نس مثلوا ذااهالج اذا حاج :لالاقو فورعُم نءانعمنال

 | ااريغال ل دنقلا نعاؤلجاوةلظلا ىلا ممومولا هنعتلا وهم تح ٌرفاذامهلا هنعٌتيلْجأ

 ا قيال متن وخوف شكت ى أن مثلا تاق د وسكلاثيد ->قو اوح رفنا

 | اقام على الع حت مقفاضبأ ف :وكحاا كت يسسقو تا وتل لاق

 دانود ططقو نيطت ىف ىو لست لعلم ًانيماللا ىدحا تاديأن ناكل دأو ىناكغ 2

 اناكمنالف ىو عناد + زوو أءالكلا نم ىربصو توق بهذ يشل فالق ىنةمنوكي

 5 كا سارا سارع بنما ةمرلاوذلاه هلاك لصالاو:العاذا ذك
 9 وس اه حب

 1 للا اهلالةّلاءاشألا طسوهلنانو 95 هعمم عاملا اهعز ةلفاإف

 ٍ اعقلاف تتمتع كابا رهلاهريغلاهو فا اريشالاب راقت لكلارودنمونأ اك

 هيف نمشلا علو ني عضوموتبأو * همم عاقل نتز 0 فاز اوعالا نا ةاَزو /

 معو

 ا
 ا

 م ةيطاب فاخر وأي ةنَزقروْصمم فواح ونايلصا اوىضَتلاَتْدن ئفؤ زخم تامه

 هود م92 مو<+-6 ا
 ' اككاهرانالوأ ادعى 5 قب ماك دقو ى ولاه ٌتْدكو لاق

 قات روتانا زطمم 2سرفاضي أ ىواحو قون نئاورق سرفاضيأ ىوأجو

رحل وطثيدح هاولاق' لاقعلا ىذنبا اودو :عوبرينب ةبلعت ىنبا يي تزل
 : ناسفلتغ ي

 ْ ا
 ل وةو



 1 (الح) . ٠ ءايلاو واولا فرخ * مالك

 لاجدلا ةفص تدان د قوه تريخ نءرعشلارسحنا ىذلاونيغالصلا نمنتمّرلا نيبامزعش

 سأرلا تمن نءرعشلا رست ا!ذاديبعوبا حرألا بولا نس ملا لالا دقو ةما لأن ا

 ١ قب أل جرهنملوقثالج لكل جدقو * ريتقلا حتالوالكبا عمم ,دشنأو ىف

 نبهّتلا ذبعهعساو ىبعقفلا دمحوأ لا عاصاا عضا اوم ىهوسأ ًارلايداقمىلا اور اكسب

 هليقنال اًمكشدارأ هداشنا تاؤصك ربنا اق اجت رالطشازلنمأ نر

 يلق اوغلاوىناوقلا لدي ةيلاحتترذاضْشمارأ * مفاد يوان تاما

 هنت ل ايش ًارر عشت هداذا ا اوهو الط ع نمدقاقتلسشاو لد اولا ارفلا لاو

 5 سمدللك الا شيلة « داشنأو هن :رهاج اذا تبا نسال هيلا يملا

 دجاو لكلا فشكننا ىث ايلات لدا عضوموهوهحولا ليقتننااذا نأ رلانميربام لاا

 نانيبج نعام عماهتعفراذا ىد ًارنعةماهعلات ياا آلا مضاول لسا هنحاضلاغمأ

 الفلا لاعو الد ناو هدناكم قال فرمشلا ىلع ناكل ذا ل رالي و وأ

 ْش دا نياوددي بس نربا ىاسملا لعفلاب ىمسلر مساالجو 5 بزب باتي لاا«

 ليون محلا هع ح وضول كاذب وميت

 فوفو ة ماعلا عضم 3 اانا عالاتو كج ياانأ نا 3

 انأولاف ناك ىآلا نفس نمالهستغص نمهنأ ىلع عذ ةرلابااثثل |عالطو بلعثمدشنلا اذكهلاق | ا

 هلوقو: اهلعأ ىلءليخلا ست نمتاراغلا ف لظرك دق اصازه ديب ناوابانثلاعالط

 نب ىبعلاف وسلا مضوو برخلاف سالبة مانا نلعث لاق قوفرعتةمايغلا عضأّم

 له هريغلاوو تيبلا اذه لدتساو فرضرال هناامهوحو برضو لسع لجرلا ماذا ردعأ

 رو.الا الس. كاتي َذلا نبا انأ لاق ة ناك ةياكسملا دارأ هلال هنوني لهناوهورخ [اهحوتدبلا اذه

 هلؤقب حاخلادهشتسادقو لعافو ل نهنالفنوتي ل هلوقو ىرينبا لاق ءفرصرل كنلتاملشكوا

 ديس لاقيوب فرعي ؟لكو قضالئذلا رهان انآ ىأ اىأ“ لا عرش رامي .

 نبالاه  اهنشكواهضوأ ىأرومال اال ىعمهناك نضام ل عفال هب ونس لاو السجن ا

 ربنا الالوقوإ_ثو ىربأ

 الدوق يبان 5 اجب بانَجْن حالقانأ ْ ا

 جالا لاق لجأ نبا والَجْاوهيلاقي اج نياك ىكج أنبا وأ



 (الج) . .ءايلاو واولا فرخ ٠ ملال ضف 15

 ٠ ايا كتولا لدتا لان عل اب هنالر كلا "الكا وهديسبا لكلا نمت رضرمةلاؤذملاو

 ا اا تس ض(توأ كلذا عقم 0 الكايو باسل دع أ 1و

 اونو رتطقلاو يللا خبل ادا نتاؤ ساعلاهرك ذىذلاو لاه تملا الت دبلا ىرب نب الاك

 سنأن عتبان ن ,ءداجس ع نءقكورو تبلاذ ثنو ملا خفودملا هبفىلهملار ك ذو تبيلااده

 5 هةم-
 | نمبيرقىلءهماهبا عض ذولاق عدر] حلل هيرلفانإف مدراراط دنا زدبلا رو أزرع 5 لاق

 ْ أهقلا قصت لودرداوتيلاشفاذ_هلوقت 2 تباثا تاقداج-لاو ليلاس فرصنخو لعأ قرط

 | لوقاذضولاعا تاور وظعأ للا ور حاجزلا لانو ف 6 "اأو نسا لوقو لتسو هبلغ

 و سورا ةلشاملاو هت اكون ها يال اقو ةعاجتاو ةيناسلا لأ

 هبوب تيل دقراخألا. جاهدا او الجو ةرا_وتواجوةوأجا هع ىلع سورعلا

 د

 الامال جانو بع و ناهذا وهتلاترظن يعل او اهنلار امى اهحو زاهالتحاو

 ذا لاقي ىمصالا مهاردوأةرغ  .هاهاطعأل اموهلءقو اهاطعأ اما مو .وتقؤولا كلذ
 4 ا 9

 / 101 ال رون طبخ قو هات غرفسعأا ةاهراتثبا يتبل تلو مورا

 تابع فالق ةلجامر اذكواذك لاق. ةرسكلاب اتوا املاشي و هبال ايسشمنأ ها

 ات طل لاسسسو هيلارسظت ىنلا لك تجاو ةدخشي ةااواسالا نمي طاصيوت -

 هبسو

 10 ,ةدلارا < هيعراذ يع هلام قل ةَسآروهفرط عقرخديسصلا نس رن[ اذا لك ىزانلاو

 ا 558 ,ن اا دسلل اق ةينمللا ل

 ا : هو .5 5 و 4 مهم همم 0 1

 لحي يضغيريطلاقينعك 2 دعاف ىلسنب اواتاضتاق

000 

 | ضمغي نأرقصلا ىف ىلا ةزح نبا لاك, .رذنملا نب نامعنل اوف ىلسنبا ىرب يالا لي وأ
 : ا لل ١ ةيؤرادشنأو ريترم يللا ة رس اهيوكي ايم يوني

 ا :
 سوم ةه< 5و باعرر_ هس 7

 لد اديعب نمكوعيضقناف * لاكي نيعلاريصب لج

 مهم اهم منسم

 ةيراو لاق باري يقرا ىنابلا لج مدقتملاديبل تدب ةزجننبالوقىوقيوو
0 

 ا ومد © 4

 ا

 ١
 م

1 

 8 وهم <
 ا

أربطلان ديب ةوهرس مار ىو ىلجاك تب 59
 ا 3 ا .قروأ لالا ضني ىث

 597 هس

 : الالاو ة ةئيذمةيصتم ءاوادج "هلبلو وهون : ةيصخقم ىأءاوأت“ ءازوسل او ةعشاواوأَجةبلخو

 راما غاب تأوه لبق و عدلان ودوهلءقو مدا لهدف الارهتناك رعشلا هدم أنا ارمصشلاب

 ال قيفلنا للا طا لدا هنأ ىدهملا ةفصافو لاو هوال ل حدقو سأرلا ف ضنرعشلا

 ردس



 «# همو ا  سدم مور

 اوقرفن اجل دارو مطولا نموت الناجي ايزل مكاذو مكي علو أ مكر

 كلذكو ةغل مهالجووقرهالدأو بْدَلسا نماوأ>اؤ فوم: ناو لاقفام نس ديز وأ قرقو

 لباعل اولحلا ضيم ّؤؤذ دؤدول لاك ا

 وه وه 2 - 0 ين

 اهباتيك | واولذا ماتا 3 ترص مايالاباهالجانلف :٠

 نير يضف انفي نان دلاوهوومايألا اهعضا اوم نعلكلا الح ٌلساعلا نعياشالتتا ىوريو

 اهلعَّنْشحاذا التاهو ع للا الحب ةشينحونأ لاقت و.ناخدلا نماهار ءامرهتلا تري عأ

 برهقمد هرط أ الق هنطو نعمالَح از ءالا نيا ناندلاباهدرطل خا اةوأح ولا سعلازايتشال
 مه سصاص

 ىلفادقو ه رهظأوهفشكه سنع لَو ءالجو الادب تكاانالناإ ماذا داج هلا

 مضاولا نيبلا مالا دودم“الّاو هضوأىأسعالا اذهل حا لوقت جاو برع أو ليو

 رهزلافو وأ ريغان لوقتو نبأ مالا اد يااا
 ا - هر سد ه سوم ©

 ءالجو راقت نبع 4 ثالث ههطعَمما نا / 1 تاك

 هناصس لاو اض هرهظي ىأةعاسلا قم كاعت هاو را ركالادارأ ل تنقو دوهشااو ةشداادارأ

 < سامو -

 ةغبانلا لاق و هتةيقحىارمالا ملحن .ءىل ابخأ راش و والا ياو
 ا ا ا

 مسا يوم همه ع 2 م هم 9

 لاو مز نالوا ردود 3 ةيلجنيمِوأسَبأو :
 ياما تا

 ريشا يللا وانا ضيقن جاو ين راوي ريس ل اعلا هتوهريسخاونذك لوو

 دا ودون لاق جني لاقب يصلح وىربنبا ٍنيقيلا

 ه6 هاك هزم 8 ةمماع هع - 8 ءوع 2ع م 06

 7 2 قوس لإ و لارددادق هه دآت ناو 1 0
 همم

 هزيهض نعراعيىأ هنسفت نع ل وهو هفشلك أ“ ملازم تق كوتصضو ىأتواخنو

 نناتاإل نو باعد قسما لورا ثلا ماب تلك كيس فو فتكت أ ىذلا لَو

 رطظنأان ًوايندلا ل عردق ل جوز يفز تاز عبا ثيدح فو مضوأو بن ثكى اوه أما مهرعأ

 : ودم فيلا ةالج 5 مدا صدرا لكيوهو |: كو اراهظا ىأهتتان مانيلا

 لاق هسفئلهالثجاوأ هكدا اواحامهوكودآر راو فيسلا لقي كلاالجو ميك ارم يك

 دلال وءالخلاو العا والواو لكل اهدا واه لاصتلاَتعيَممم 5 الذل

 | راجل ةرصن ثوابت و فلالايهتناكَو ورضيلا و2 لك ل الحلا ن كضب اا نبا

 جتفلاب وهلدقو دعالادملاو هريسكلاب ود الخلال تكة نأدسعلل تح درك امناةلستأ ثددحف وأ

 هدروأ اذك ءال--وأ هلوق

 مالا خف ىرهو د اكح

 :الاجنا نمريسغالرسكلاد
 ىىععم تك هأ



 (الج) . .. ءايلاو الإ فرب *« مهلالصف 1

 هنود ملا هياعص اوفي يذلانس دلو اعيطلاالو ةةلن اطيلغلاب ل دلكأنيهملا

 قاةوةزاكم اقزام نملوعفملا ىلع فلا ومب نمنسيالىأناهأ نملعاشلا يوب
 هم

 2 ذل هئالى أ وذملا»انتس فن دعرال هسنعهللا ذر رعشددد>قو ريسةحىأ نهم

 ْ اذكقييالانبالاقتيانلا ناني حرت نتحم دقو مي !اقيعتم :وهؤرازالا طاغ

 ويل نينقنبسيام و ليسا هانا عيشتمهلأتا اوأو سانام .هانعمو ولاعة ياوز ف ءام

 ميال هايد اوبامَح هلوصأ نمهستءاتقاهسفتحاو لقملا تسمو !.هو فو زسولاو

 ديد 1, دشنأو ”ينيرعشا!قءاجدقو تيَدَحلاَعيالولاق قي موس لا

 . «انآار_هاطىأ ارم دكلاب وار ىاطظنالفو هب الو قاما انأام *

 ل رو هيزاليل مام ةدماوتدبيغودمآو دماغ ىهق ةنوص نم تناك ذاغة عراف ةنيغسلا

 را لوتو ل فولو هناك اذار ةرم كلاب ةولا نييك 5 :وفحو ةوفح هيف

 1 ا هان اذلاو قاكردااو اقدر لا تلاقفتوللا دل ءللا ف نيعئصتام اهل لبق
 ظ لا لقو دنع ابتلاه ن ا تلا |

--- 

 ا دشافوسانهقاساذا كلذو كل ذلبقاهنلعالو لكأ أتاهعديل واهس ةام كهف ةيشاملا قحأو

 | ضوملاثيدحفو دلي ىلادلب نماوجرخاذا اواو نوم مهماطوأن ع ولادات (داج)

 |نودرطبو تود ىأق هرطلا ضغدىف ىو راذكد ضو! - نواصيف ىنامصأ نم طشر در ىكبعد درب

 ْ الج ردطمدودم”الباو هلال ىلع نالف لما لاقي و زمهلاو هل ههملاءاخانةياورلاو

 | ذقودلبلا نعي وزلنا”الباو اوجيرفت مهجر أ ىأ اوكف ناطلسلا» ها ألاقي نطو نع
 اعلا عيتجأو ةدلبلانعاول ااا ةءو د هتيالو دان مهتولحو مهناطوأن ءاواح

 اينيترملااب ابق هالج| جدتى نباتا رع نالّةلا لا ةمذلا لهالل قو فاالاب

 م 1 اني أممالا اذه مهم 9 ويلا اوم سيف ملسو هيلع هللا لص ىنل ا م نممدقت

 اسنيذلا ةَبلاخباو مهئاطوأ نعال لنا اوذان لكب باكل لهأنم ٌةيزيللاهستمزلنم

 َظ 901 لاملااو ةمذلا لغد رجل فكم ةيلاقبا ىلءنالفل ما لاقي و مهناطوأ
 ١ ه9 وص

 رح مك روعي أدجر يلا نيل لاو ااورادأ ءاد#ن هيام مكياوةبقملا ثيدح

 لاو ةيلذلا بكة حاد فور يخمنأهنعدقل ىضرركي أ ثيدح نمو لاملاوزادلا نع

 ند همكجارت + نرحاماىأ يرحمو ةيلأ ع بوح ماهاوراتحما برعلا مالك ن هو يلا

 مكراد



 1 (انج) ٠ هايلاو واولا فرحه ميما لضف

 مم»» هم سس 7

 هتلزتأانأ هسسفحأو هنع اق تح هنري ىطرألا بدله عفر لو ب افك هنع با دهلارك و ْ

 لاه هنأ
 هم قلع

 انك ايزو 2 يوم 5-5 جي و

 و وو --

 قاطو 2 اة مس 5 نيل

 0 الا يعل اَءؤلَص 1 نء نومانبال اوناكل دقو لدللا 1

 ةالصلا اهنا ىلع ل ادني رة وخامس يا ع اموت ريخالا

 ى ةدؤ م 5< 06

 0 نع هيد شفاك ناكهنا ث زد لاىفَو هيناسنالارسست سي عدلال ليلو

 ْ ابطا ا داك نمو" و فانك وبطل تبخل اكو امهدغ ابن ىأذومتلا
 د
 اوذهتالوق ا مَع اوما !وتارقلااو ةزفاشا د1لاهنمو هدعن اذا ءاخأ او هتعدعناذا |

 وم لام ىدنت ُُش ناكوداتعةقناك ا لفته ءلع دامت وهدمس الاف -هيوالت نع

 ىرهزالا لاك كلذ دوهو ءلدلا ضةنّريلا ف الخ تءورص ةياثلع اوزيثك ذه لثمو :اضن لعب

 ثيالاملا و ءايحواوْفَحءافَحَدَقو نضقلاهنقزاع ادخن تاعام هو نيد وعلا دنعذود#اشملا

 ءارغلا تاق“ يقماالو فاشن امانأا مه هلوقاماف ريلاوتيلصلاكرتءاغللا :قاشاؤهسم ةىلاةلاربغ

 رعاشال هن :سسد ثنأو هيلع لوعفملا بهلءاف مدافعا واولاتيلقتااملف قولا
 ا هع و رك و وع - هن

 اداعو هيلعاندعمثيللانأ »* نأ ةكيلمىوءرع + تاغوقؤ اك نة جل

 ةلطااقكابالاو ناجل: نفامألا مشب هلع هللا ىلص ىلا لاق 0

 رثتالا ثيدهلاف و لوقلا نمىشسلا ةمهملالاذلاءاذبلا رانلا ىءاَنَطناو السان مهبل
 راد عماد

 نمانلا ةطلاخم لقا +بعيططلغ ةيدابلا نكس نمىأ ةيدانلا ىلا ب ريشيلهتوملالا كابا اَدْبْنَم

 ماذادت العم ف كوكي“ اَتِلسانالءاغآا نم ةهلصلا رف مر ًاةوفلسا ثيللا علا طاع اًلباو

 ناو ماعردضمارثك“ ةنيوتدحاوة وفيا ىرغزالا لاف قملالو قاسم نكي

 5 قرشلاو: رشا نبلغ زك ناك اذا قلنا فاجو ة ةقادلا الجراب قلطتاو ةةاقلا ف كوكي

 قالا سل مسو هيلع هلا ىلصدتفص فو نسلخلا ىعةرودلا وبضغلا دنع لماتلاو ”رلماعملا ىف

 ( رشعن هان برعلاناسل - ك1(



 .- ماسمشل

 لاول . هنااا لج هلل
 مدسلل 10

 | عرس ماع ةيرزجاهتبقر نع عضوج ارذجاهيلع ليوَص ضر هذي ىفناكو لأ اذاذلا

 |( ضرالا بخاصل عزال لكاهنع ىَدّوب ىذلا حارب هيدارأ نماضرأذَحأن مثي دما هئمو

 [زيسؤلو رخضرأ هور ني نأوهدسعوأ لام اذكهرثالا نبا لاق . يذلا زجل 00
- 
 و

 2 يأ

 ا أ

 | لعلسأ :اقهدنأ هيلع هللا ناوضر ىلع ثي دج هنمو جاريا اهنعىدؤي هْضرأ هيلع ةلأر

 د :ءتاَوخ ناو كضرأن ماهانذخأو كار نعي . زا انعقر كاضرأى تكن هللاقفدُوع

 ةاينأ غار ناقد نمكرسنا هلأ نعدقاى طردوعسم نبا ثيدسحو اهب وح أن صف

 0 لاق ةغلاق نقور عم يغ نال دهب هيفو ريالا بالاخ. يت ١ىعفادهه ىرتشا يقام
 م تاوطانسابب ريب بقسرالاةنم رانا عرالاو نوفاك

 تسال م زامل لعح اهأ ار أو ةغلّييكسلاى أو اهحا ارد موقي نأ هنعضف عسيبلا

 3 1 ا شاب (اسج ل ارداننوكيناالا هللا راو يم رد الو
000 

 |[دصح 0 0 َتَأَصاَو ارا 5 راسو

 اليلناسع 5 5 : 0 3 هو ى عمو

 .٠ م نإ نايا مهلا يب نسر وتب يسد

 - اك ديد ىف 8

 |هنع رمش رسل 0 و 0 نعاناوسيج دوا رشي برمسسل 0

 000 اينو مهمل ا ب سليل

 0 00 ءلساو .نيطلاو هدوم امامي ةدنم

 هلام ء« هو

 و 7 جاوا لمن يت ركل قاقتشا هنمؤاو تاع نملوقتةيثكوأ وك

 | هيلعمتلا لصق لور جنم نعمتل ىشز يلعن ءثشيدبلا فو ريعبشلادسنرثك أخفلاوةعملا

 .اديصوأ لاق َركْسب ى ةطنالا وريعشلا نمذختي ٌبارشة عملا ثيدملا فو هيا نرسل

0 

 7 2 وةدسوس و ور
 و | طير ارا سام عملا

 اح 0 ٠ ؛نعاشلا لاه شار لأن نعوم بذطاكور هلا نعوم رسسلاك هت مدل

 ربا را وسل فمع 5 ٍبانلنئار هلا ن نعى نجا 1 0

 اينئحوا ار ولف صب جاامعل اوقات ثءامزال نوكيءاقنا نأق حطو



 انو (قرع) "  هابلاو لاا قت ه ملل

 ىلص هناثيدحلافو ناذنموهو ىضق ةينشلا نع عصي قكقر كاىرحنو : هذال ئبأ

 ىئ ؟الظعيدتح اعف ورا اودعك رع يضرب درت تلال لاق مبمل ماعلا ١

 لاق هبق فره هالو قع ربل ناتو :رسدقإ وكن مَ موصول لاا 00 :

 لنْ ناوقيقوت و وت أت ناش لن خلا و اد بن نيا ١

 وودو وهدد يل |

 11 زلت لغفأو تاكو ل 971لاوو نا ازم-لا
 . هع اك 9 هع

 قمع نأتولاف يعفو او داش ك نعت نت و هناذاك انالف كتعت ثيم ا

 تعضونالوقتو هّضرق همي هَضرقا الفت دّضقوُماَرَب عنا هجانالف توب لاقيو قع

 ىو لوش يو وم كنع هب زاحىهو كنعَتَرَجن الفل آى 5 ش

 ماقم موي ام هتمدحاو لكى ذهن ماذه ردو ريثك نمٌليلق ىزخي لارعالانبا ايقق نيم
 لو زهما نمر نيمسلا عل لاسقيو فكيلو ماقم ماقئذلا نعئشلا قرأ وهبحاص

 لجلا كسلا 7 أ اكنيحات يزاجتْلب منغ لاقي 3 قيفكامىأب وثلااذ_8ت « زمام لاقيمنمو

 هنا ىنارعالا نبا ن 5 هرم ف ا كم ىأ سالم ع رانالفو ردح اولا

 ميقابورع يب ضعبل دشنأ
227 0 

 بقاع اتومجال ساطع ما 331 اسراف قرانا دق ندفو . 1

 ب تومالدرات ةاردأىذلا بنام و سضاطملاو تيمشتلا نيامردتقكرأتلا كاردانلِعل وقبلات

 وو مو. : 8و

 قر هنعقزحأو ه 5 ذتوجال قارات ن متومال هتومدعب كلذرك ذتوجبل نال بقاع

 ثيد_-11ىو ارجاق دن ىءأدئازلا حرط مهو ىلءةريخالا هنازججو ءازخجتؤ نارتو نال

 م ادع ., ودم

 انَعىأءاز 14 1 2 نس نوكت هسيسسول

 َى ؛زالاوو رد ىلغونأ لاقو ُى رو رعب عججباو نطرالا جار أردن ةيزلساو اعيجبنيتغللان ةثوكت

 ربكو لاق 1 زابمجلاو < ءال”الازح اوليفألاو الاوهام دخول حلاو لاك يخاو

 فعلا راكبا 00 ىلا نطو ةككلااذاو - "٠

 ىو بل لشكر عمباتنالا عأ مدخؤودام هن «زداوئرهوملا هسنم ذا هو

 هيلع ىلاتكلا دقي ىذلا لالا( نعةزامعى مو عضومريسغىفةيز زطارك ةشيدحلا رركقدقو

 نأدارأةب ريس عسل شيال هشمو هلتقنعت ري اهنا لف ىهو ةمذل

 ثأدارأل قو ةئشلا» نادم ةنتج ءرذلا مجاب مواتير مز مسناذاعا



 (ىرح) :  ءايلاو واولاف رح « مكالصق امم

 يهون ر قو اعدو لَو فاك ءاوةقد صو ج وةالصن ههنا ىلا اهب ب رم ىتاا تادابعلا

 | عش لوادر: هتلانودنمهنوذختي اوناك اما ب نوكريشملادبءدقتادابعلا عاوأ نمكاذ :ريسغو

 أ قيضلاا تهل [تد بع ةمدسقتلل نامزالا فل غلا بابرأو نيكرشملا فئاوط نم ةسفئاطنأ
 | لج وزع هللالاه كلذلف عئارمشلا هج نمالات ادايعلا فمودلا فرعالوهياهيلا تب ّرقتالو

 ءازملا وأو هبىزباذتي» انأف ىريغ ديال اودح ا هيف ئنكراشيإ ىأ ب ىزجانأ ناموا

 6 كما ندم لال ىدصانتخا دق عدو :و]تب د3 مدا ألا لكأالىسفنب هي هيلع

 اذهزيثالانبا نصا ىردأاخ نس سناهاكحرل, واف أث رد ااذهح رشف ليقدق

 هيسفتىلاهفاضأ#ئااهتخ .نسسح اهلك نأ لعيل انهلي واقالارك ذأسو اهنودنا_بةسالاب
 1 اج رج داوم اضء_ةاواارشتا

 ىريغدلعيإل :هلعبالئأ ىلموداااهنمو ريثالانباهنمتسا ىذلا لوقلا نموهاذهو توبسلا ىلءهفرش

 نكي موصلاو ذك المل نءاهتنعلسانلا نء هاف ناواهيقن نأ اارد-ةءالدعاط لكن "ال

 دجأ ره يالتنسنيعرأ رأاماصماقأ أني اصلا ضعي ىوراك ٌكمالَو رشب هيل هال وهبوط نأ

 لهأدقتعي د ومش ىف لك اهنا هقوس لهأ ًايقتعمفةسةررطف هب قدصتي و هيب نمزيملااذخ أب ناكو

 قديعلان ناف كح المتافءنم ةفصموصاا نأ ىأ ىموصا اهنمو هقوسفف لك هنأ تن

 | يوصلا اا هنسح و هواهنمد ةوهش ىضقنالو برشبالولك أبالو الورك ديهنال كلم هموص لا

 |كانريلوب رلا تافص نمي ةص ىلع عاصلاف ميال هناصس نال ناقص نم ص موصل اناىأ

 |لكتاىأى موصل اهنمو - ارالاو لعلك : ةريثك ولقلالاسعآ ًاوموصل اىالاح راوخلالاعأىف

 | كلطاجدقوادأةيلع علطأ الباور سعب تدر نا ىلاف موصلاالا هراوثرادةم,كسحتلعأ دقلع

 | كعاضب مدان العلك مسوهناعءهتلاىلصهللالوسر لاق لاق و ,رهىنأث بى -تفارم قم

 | عديديىربأانأو ل نافموصلاالا لج و زعمقلا لاف تعض امعشلسإلااهلاتضراشعة مد دهن

 ْ | نمدريغ اون مرثك اءايسصلا با ونا ثيل انف نيد شف جنه ماعل اة:

 أ أااهننو. ميظءوهوالا هسفن ىلع هنعتأ زاجلا ىلاعتوهناصسلاحأ امو بعرجأل اءلاتاومالا

 ٍْ ا تاويمشلاءاضقد_.:عدبعلاىلا ناطيشلا لمس نالناطي_ثلاوه و ىؤدع عم ١ ىأىلم .ندلا

 || ىوردقهناىلموداا لوقو هناا متبسح ًاوهواهتمو هلل مج الناطي_ثلا قباوكسص رئاذأف

 || اذهبصغو اذه مشو اذهبرض دقق أب وهنانسحي ةمايقلا مويى أي دبعلا نارانث الا ضعيف
 || ليسميلا مكل سليل موصلا ىلا عتهللا لوقي مايصلا تان_سحالا هئامرغلهن اسس عفدتذ

 7 يديصتو نوع هت 09 اس1 رايس دي نب

 نا



 ام (ن): » ؟اناوواولا رشا ع مكنات

 هحسولاو لاك :ىتئاعتستا كيو وجو كنلاوئداقعا ك دلع ك لوقو امرؤ اوصوم ال :

 هزيسخو »اذن الاراء فت سمءازا نوكتسصرو ءازدلا ننغن.ةقلعتماهاثم ىءانلا نوكد نزال :

 ىَدقىأّرمالا اذه ىو رح وءاضقلاءا“ راو بيذهتلا عق 0 ووأ ئاكاهلثعةعدسعا رباك وذو ا

 ءاهلان:ىمامهرك صال سفن ىرختالامواوُقتاو كاعت لوقةثمو |
 ىراللوقتفاهرماظت م ةذصلار هنو ث سفن ن ع سفن ىزتالهاوقككا ةزوصوف ةفصلابةزمو ْ

 سايعلا أن غىؤرو للملا ىف ةفصلارانمخازيخمال قانسكلا ناكولاق اينوتش نعال هيف ا

 قاسكلاولاهاداو عملا ناك :اذا هيفك ردو ىزر اغلا دن عدلا وةفصلاو "اهل اراسعشا

 ىأأسش سفن نع سف: ى ىزَومال نعم قدماونألافو ةفدلانورهضت نور صبلاو ءاهلارمضي :

 كت ألوقتدقو ةفوذ#نفو ورطظلا مؤ نالغئانانهههيفقذحو هيز ز2الليقو هيفىرمال |

 لئلا اوكا آلوةننأَر ارو 1 هيف كدت 2 دريك اذاقم يلون |

 هلئاولاهتلان ردطلا ىوساليلق #* | عاعو املس هاند مئامونو دا |

 ىدتلا اقل 0 سخن ىرَال وق ىنعمو ىردزالا لاق قابشدإرأ
 وهدد اا

 ءاضاخج يأزبدىزاصيان الف ترسأو هن ادقعا دف , ميلا ايث سف: نع يب هك ُ

 نباديناك رن كيلا لو ىَاَقتماىَزاَمْلاَو هتضاقتاذا ن نالت ا
 اهم

 رسفو هتضانت ىأهيلعى 0 را لاش ىضاقتماوهوز امو ب اكح هذكو سانلا ْ

 اذه ىلءفينةتالءانعملاقف أامتش ذننع سي ىرشال ىلاعت وق ىلا رحب ز فعج وأ

 اهلا ابن دك تتاخ ةالبم فو دفاتر توداى تعال أ عم ْ

 هاطعأى أاريخ هللا ها مهلوق هنمو. .نيضقي ىأنب زك نأ نهم افأَن دك لو هيلع هللا ىلص 1

 ىورو كنعىَريءاملا ىلع ءاملاَثْي را ذازرعنباثيدس ىو .هتعاطن ملساء ||

 ثيدحلااذ هلي وأت ىف سانلارثك ًريثالا نبا لاكن بئر ياو موصل ثيدننلا قون نمهلاب |

 هتماهؤازجوملاهلك ٌثادابعلاتناكن او لتنعن وزع ه نس فت سلع ءازساو مولا نم لهناو

 نوكيالف ةاوسةيلع علطيال دبع او هللانيب رسسموصلا نأ ىلءاهاك اهزا دماهوجويفاؤركاذو
 تادابعلا نمموصلاريغناف اولا [كثناك ناواذ هو ةعءاطلا ف صاختوهؤالا ممم ام اَضديعلا

 ةنرتقملارارسالا نمثل ذو غو نسخ بوث وأ ةراهطرغى عةالصا اك ةعاطلارسسق :كراشب

 ظ عجبت أت يدحلاا ذه ليوأتق تعمسام نسا لاعامحاصوهقلاالا اهفرعبالىتلاتاذايعلا
 ريس



 د

 (فرعإ) ٠ 'ءايلاؤ واؤلانفرح' « ميلا لصف 14

 ىو -.س دوو -

 ١ اكفرتتسملا لعافلا مساةسهبا كلنا اود لع ءا زج ع مج نأزاجو هسملعا يوفي كأزابهمب

 | لاك ارك هي مسلط ءازتجاو اجب زاوعسوكي د أنؤنعي انكر اوس ىلع لمس ع

 س 8ثوس

 نو ازا خيملاوأ ةيفاعلكردصملل مساءازباةيزاملاو « قرا ماذا ضر تورَك 0

 ؟ سرب
 هذول ترف دس و نموا اولاف ندب ذاك ع منك نا هؤاّرس اخ ىلاعت هللا لاك اناقعنوكيواناوث

 ١ دوك رطل رتل احسب ذك ابنا , وقءايفمانعم لاه واب

 لرقم لزوج أ نرفدجواندنم قوارب هبلعروهظ

0 

 0 زارت هنلاقفدكوأ وغاب 21211111 :و يذلا قراسلا قام راد اادنع

 2 هني لاس ورا ىفالا هلي رن وكبالءارغلا لاف لاةذهترزاجوهتي ب نع سابعلاوبأ لثسنو

 ال

 مع ورتلا قهشيزانورتشل اوريدا فهن و عسغملا رمد اوريبلا ىف

 ولا ينعم هلوقامأ وكس َح ىأل جر نم ٌكيزاجّل جر اذهو داو عمك زاجو
 ىزاوحل

 ويرسم ناجلا عيجءاز ريا هانعمى ناولا و هد دوج كلامفأ كن ةزاوحّل: رسمها نع

 ع
 بيؤذو أ لاق ءاشلااوتوللب ال'ىغاور تعم.كلوقك

 14 هسا 32

 5-5 فيلو هع 5: ةاَعٍللَخنم وكس سنك نا
 12 ْ د

 ىاطقلا لاك هتليلخف مئاهنالكاذوَتمتاكَتب زبك
 ملا م

 0 / مل ضصصو»ا يهز ومد همو

 11 لاول منح ىبامكترج * نكلو ينمي ىرهدامو

 ةزنهتسام زب ىودولا مكيف ثمل كازو كسور
 هوقو ران وذو هود نالف لاق ودعا هيلع :َرَك هثيزاسلاقون و عمهم راحو

 ريد اعردقت لاق انا شفخالا بهذ نحنا لاق اهلئمة كيسا ءوسىلاعت

 ْ نح يذماذه نو الا اهلا :حوهلوش اذه ضلت اان اهلثمتكس

 ادوكتنامهدخأني رخ !نيلي دا رطتشم عمو طيس ”الانأالا عتلالدةساو

 |كد ع ءوماكىأكبأنا لوق وقتك اهلثجنئاك ةئسما انجب لاو هناكر يل اوهاهد عزام عمهايلا

 | نعربخف لوغ ىهجو ول ونوكنلا قاغمإوكيلعىإ اكو كلوقدل هم تا ترفصا ذك

 تهجؤو كل اثيغسأو كيلع تو كونو واتم ردصملا كل ذل-ةفئذلا فراظلابادتيملا

 تاكولوا هيلع همّ لب ةرداصملا نغراش أ هوو اذهىف قورظل هذ هنأ ىلةكلدن و كلو

 ابنمارل :وأنلصلا مدنةلاكسا مولعم و امالص نمتناكلاهل ةلوانسو املا "هلصاواهامقرداضصملا

 ىلع

 ظ
 ا



 امه___(ه) ءايلودارلافرع م ملال
 همومر وذ 95-

 رحل عملت يئاوح # الإ تاساخلا انني عطقت

 رءاشلالاه اضيأ مذاق ةردناو الوسرىأأب اي رساوأ راق مالسلا هياع ليعمسا مأ ث يدخن و ١
 6> ناك رجتحع ه دمام «تمتايشعملاذ "يل مل 1 < همم

 9و ة:ابهدد هت - وو ا 5 هد وره2» وعول

 تيرحساو ارتي رحىلاتيكسلاننا مارك نر كرو بدلا رخدملا نكن لاق

 935- وس ُهع هدر 9 رقع «#هم )و هوس

 مكنير هسإالو مكاو باواوقلاقف ءا ارقلا ةنفذلا تن[ تندنملا قو اليكو تاكوؤأ

 اهواغجو ايف هماعطالةشح ماعلا ادمسنلاو عدت برعلا تناك مكتب بالال ناطيسلا ْ
 ص سوو «2 - ا 3 250 ٠

 ا رحتي رحلوقت ليكولاوشوئرشلا ند مكس 3 ا 0<

 275 هب

 اودضسالؤاوطاسالا لولا ننكر جامل تلو اليكو تن ىاروتاكي '

 لوقاذ_هوىرهزالال اف هناسا: نع نوقطنا ها هلسرو ناطبشلاءالكو كنك ا ْ
 مو

 حذملا ف فرهلا مس ةركفاوح دم مهكل واهتع مها,نفمهمالكىف اوه مقلارألو ىبتقلا ا

 ىسعمو مهفوجي ريالا نودع نالا و ممهربغلو متهلابيدأت كا ذ ناكوهسنع مهاهتذ ا

 *ه

 ىرجىرصفالا ربليكولا ى عمو ةيكوودب رسمك دف, اا |

 8 بيع كلا / 000

 ةنيبءاسنلا نمسا ةيراخاو زمهلا بانز موهفمادهملا"ىرشباامأو نماضلا ىرخاو هلكوبم :

 ةمارحلا ةسسةنراجدزوأ يبارعالا نبا نعةريخالا ةجا ار اوءا اردساو ىَرلساوءارخاوةياَرخا ا

 ما وزن د -

 ىنعالاد نوب ارا نيب ىرحوءارحلاو
 م هس 23( ع. ةخإي نع 2 نوطسماو . 1 ريالا ب

 داوذأ ونقف نانو هب اهوا ربلاطو تستعد ةضيبلاو 5 1

 ودول اخ هداشنابا ارد عربا لا اهردكسحو ميدل ذب اكورد

 دان رمل كب انسلبق برش « قش :ىالجرأدقلو هلبقلوق فب رتل

 نمب رخو هابصوأ خا ريما (قكاذنأكمهلوقو ضدنا تلي ىأ ا

 مسج ذمامهنملك لكوتسلعفو ىشنامهفزيرنثامواعجنمو تلو ةرحاو مسا |

 رئاطلا ةلصوح هولي ر راو درعا ى هد :زولأ ”لصوحلاىل هوس ريف هقلالاقبءار هلآ
0 

 3( دي زيبالزوم هنن را هافانا موز هوبي نع باراك
 3 اهم

 ةئيطملا لوقو ار وةازاجمازاجومازبهيلعو يدار ؛ىنلا ىلع ةافاكبلءازملا

 م5 .ةم 2 هو 2

 هيزاوج نوكنأ اذهرهاظ نسبا هديسنا لاق * هيزاوج مالا لمخيم *

 د ص ةحمىل ىا ل نحن ينم حان قس 2: دال نجد جد عع "هنالك ناقواا» 0 7107-2707 اه



 8 0( ءايلاو واولاف رح « ميال ضف 27

 مص ١ ةدد
 ناشف اق سانهن هاضداهللاح دل رمملا ةكرح نأ "ام الا نك انلانوكسذاهاكحأو ا

 تاك را هنلكانمف ىراجج اغا و ىزاجمافنوكسلاو فقولاَرك ٌدافك لاّقفعضوملااذهيف

 ظ 0 اللا, ةازوض دفنكو لاه هليزاغاباتكلان عاض ضر هَ كلذ سو
 || توكساركذي وةكرم ادب ربهارتفأ هيفدتسفتهثعالضف مضاولا ىلا ذهن ءفافانامف ةنومس

 1 عابتتلااذضح مت وألاك اهاناهكواس ىلع َلَدةَعب رطورطتفعضو اهدروأ نك ةواَع هذه

 | تنك ذبداربلوفاذه ىرعراج اذهونالف ىرت ىد_:ءىرْجت تنأ ةفاكلا لوقردقلا اذه

 ١
 | تايطغألاو هير فازرالا تفانح ملا فو هدابعلعهللان م ةهنلا هي راخلاو ناويحلك نيع

 لانو د مادؤعب هدرئشلا“ ”الذدل ىرح لاقي متادوهلوةيد اوانهرمث لاق ل هدا

 ةأسعا 2 د مزاح ا

 هس-و2

 1 كو ل ىدتتعمو سنت كلاسو ةزوص ىدنع كرو مدار وأ هنك ر2ىدنع كر

 3 2 ء
 يدب

 ١ و مو“ س

 0 ا 1 نامل لن نطو 35 اهيلع ىرْصم ص راناهاَع

 ف . فئاظولا نم قراماةاَرماو 4كنَأ 4ك ااذكملَعُيَو : رح كلوقهثمو ىفارعألا بالاك

 قسرا ع كال تنال بع اوسات ردات

 "ن7

 ١ قلما نطو رجالاوأب رجألاو ربلابا وبالتدصر رمل فوذواك لضم لاه ةيداج

 -مهمول . مج + تيجو

 "4 2 2# م نونلا سيدنا لافهيلط ىرجمو

 90 ةهس 5 م

8 
 | اق لأ ايرحإ لك ىلع 5 هنسفربب فيسلا لصتك وو

 ع اني ااذادنإل كلذو ىنايعلا | ن نعهنتعبط نمو هاي با نمو ارا نم ركن اواو

 َ ”تيمكلا لاق هيفذُش نامت ةداعلاوىَرك اس كلانأت نرجالاو هلع نوب وبلا قرح ةعبط
 ةء»و

 (نلؤطاس ,ئضقألا رشا ىلع « ماض الرا رشا قو ا
 هي

 "نفر ةوللسأو لحرس ااونلسل الو 5 ب رضى شو ىايزجإ أ ىلع اضدألافو

 اوس ةغا داب نمىأ دارين مو لابن مل: تلعن هوقو
 ا 1 مدنلا فأل وقهنمو

 و موه د

 |ثّولاو غ- هئاود اولا لمكولا ارنا لاروع ظفالو اهات نهنيعلا عمدت شافو

2 9 

 00 ةكتسرإ يدرج - 0 2-6

 ش 0007 رقه هاا

 يعج يسر بوجوب تعطاشاولاب + 57 سسوس وح دلت 7
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 6 (ىرج)  ءايلاو 'واولافرح « ميما لصق.

 لاهءانمسلا فشلا نيِعقنراَشماو بيذهتلا -رطقلا ىلارطقلا نما يرش كلذبت يمسنثلا
 رعاشلالاه ميرلأةنراَكباو اهم ىر سشلاول بوزعشلا

 5 راولب حاير رلافىرانأابو وع العمق راق فاو 3 0

 كلذك ١ انو ةنيفسلا َتَر رع مول ١ ىنعيردكسلاىر راو سناب مق الذ ىلا هوقو /

 رفا فك اعنا راوكلا هلو فو َ ةيراَكبا مكانا لي ,زمتلا فو ةبلاْعَدمَص ةنيفسلاةيرامباو

 اها 37-5 7 ل .رسأن مثاردصمامدهاهاش هواها رشها 5

 ددبللوقو ترو ةنيفسلاَت توب نم خفلاباهانب مو 1

 دواس وللا نيل ناك ول « سجاد رتل امَسسنَعو 1 41 ١

 اهناففامللا الامر ابرج ى ءرع موشن ١ ذكرا رلاوك رك لمظتا تسلا دانك دياسفلكا 1

 ىراجأوذسرقو * ًهنانعَتْرَصقاذا ءارحجار ًَّ 2 :تسلاو ”ةماخلسغللا ارا ريد

 هِيفاوراكو ثيذن 11 ق مارا. .هسعمى ربى أءاريواراكمازاجو“ كاف نونو ذكأ

 8 :روظيلالادحلا ورك فمهعمام :رك ىأءاكعلا هب ىرامل لعل َبَلط نم ءان رلاثيدعافو

 قأهبحاصيبلكلا قرات ءاوخالا م- مب ىراكت تيدا هدنمو هيو ايرزسانلادلا

 فرحة كر قصر لا رجلا وش فخالا لا هديسننبا تمسح بكل صرع ف ورعم

 نارى ع عقم فيرا الرع دن دنقملا ”ىورلا ف سدلو روسو ف كورلا

 كلذو ملكا رخو ىراستاو ءانيلاو بارعالا ت اكسر ى رجب غطوم نال كريت ذىمم

 ئد تب توصل نآل .كلذي ى م ىجنبالاف كلاسنه نوكتتامناءانبلا وبارسسغالا تاكرح نال

 ةضفلاف اردت بنل نميز هيلا ةلركنألأ لب لولا رح تانرشلاب

 رم «دنلاف اياد * كلوقئالذكوفلالافتوصاا نا رءادتبا ىهنيعلا ف

 ل 95 ”مالمال اوامر * هلوقاذكوءايلا فتوصلا نابرجبءاديتن | ىفلادلا ةريسك

 ملكلا رخاوأ ى راب اباذهدب وينسلوقامأن لاق واولا ف توصلنا رسمنا ويلا

 نو.ضورعلارصقاك طقف تاكرذا ىلع انهى راجت اريصقي لراحة ينا ىلع ردت ىو ةيبرعلا نم

 كراج هلوق ف باتكلا سد اصٍضَرَع نكل+وكتنو:ىوزلا فرستكرىغتةيفاقلا فكرا

 ا ا ضل باكلاَو سرفلا ىريصاهيشناهقنوعاَنسَت «وةدبساغلاءوغلا وقوي

 يلا

1 

 الاوحأ تناك اذا اهللكشتتىلاروصلا و اهماكحأو ملكتلا تهمس

 د

 ( رشعنما' ب برءلاناسل 3 3ْ؟ .(
# 



 (اع) . ءايلاو بو اولا فرح 5 ميلا لصق 165

 :إ رد /اعوورجلاو رباب عجب لات لأ رب هسا لارج أ كمت فرىرهونا
 علل

 اهاليسرهنل و سلا درحلاو ناديغلا نور ئئاريباهكل زي وكسحلا فو رياعكلا
 0 سا تع م هدم كس

 سةر ا ضو هملع نطو و آرب كأ هنو مالا كذاب رص حأ ى عهسَسفكَنطَو

 ا 0 ف | تصيح 5 / : قدزرفلا لاق كوك

 سو 7و مس

 لاشكر : يرام اكسنت * ىربصا هلت دوا توب تَرَ

 نالفؤ ل لاقيو ..هيلعتريصوهنع تربص ىأ هيلع قو ب ت برضو ةنعق ويشير ضلا يو
 ولألاقرتنبالاق هلع منسف نطو ى أنوه يلع برض مهاوقو : سهالا ىلع ريصاذاهتور

 ع 1 2 5 4 عى”بو

 بكس ملأ ا 3 دشلاو ىبيفنتنأمطاىأ ورح مالا كلذ نعتبرضلاقب ورع

 م ةوهو .٠ 5 3ك 2#

 الاول نوال ىرحأ تقعد د قورب نع ىوللا فاك أ دان رض

 1 ات نيل َليَطكَقَرداوَفاَدَم « اًنفاث ىوارخلاءامىرأالالآ
 : وهم 5 سو وو

4 

 || نيىزعلادسب ابةعير اكو نيالا نبقي ونإو ءانحبأ هيو و ىرجوورسو
 هر وو

 5 را . .علادادشك سرق مساةورجو « ءاسطبل ورتب هل لاسقن قفائمال دعنبسمثددع 01

 2: 5 < هد 9 همس

 5 ميفلا بنقالا 5 ا 35 قامو تار داش
 سرع <

 0 يراوغ مدلاوءانملاىربو حرشسلاويهسيلعدهش ةدانق أش رفانضب هوب و

 ًرييكتلاب ءابلأ اذ هتيْر يدا املاقي انامبو لسا ووخب 1 ةيرحلا نس 50 امرا

 [هعوأ 9 ا
2 

 يلا نايرالاةلاعرسسكلابىها هانا درنالا كسمأو ثيدحلا قو

 ريدا لات را ذارعثيدح فو نلبي ءاملاهن برب عممالقألا تر رع
 لل

1 
 || كر كوبل غلا كبة جالو اه دسعفلوبلا لعامل تيب اذاديزب كنع ١

 وم و

 دارا رت .بي ؤذوأ لاق هاو ةاوسوارزتسهربغو سرغلا
 و 2.٠

 أ |دمحما 1 ريظقإ قيجلاك هوا 5 اعداذا فيضتتسملا هير و
- 

 رمز هم تويم

 ترجو لاسر ر "لا ارعمهاغا اليذبه نالانرك 0 درا ىلا لج راد هى نحدارأ

 71 1 يبل « اجر وما راجع لاق ىرسانمبرض 3

555 

 هر اوم زوم مد

 ٍ | ا : مشلا» دو د حتتلا مكرر

 ةيراخلاو برغملا ىلا قرشملا نمتراس موا ارئانوسدثلات ربو ءاسءايلنا لدب أفعل ادارأ

1 

 ظ

/ 

 ْ اين ؛-. ”ارعالا نبادشنأو امئواوخاو ةغلنجل أَن عدْصَعسشتام لأ 1 رذلاةورشاو

| 

0 



 اهلا .._ةياوذاافرس ل يبلغ
 هلوأن الءابلابتثكم لقعلا ى ماو روسكمهلوانالءام

 لاثمىلعهتعجب اذاو نوُضَلاونيضقلا عمت ةتطاورلام دياب رس زم دسك

 زعاشلالاه تنيمتاذاَدج عمر سكلاب*اًدلماوىرب :رب نيا لاق ىَضقلا» تلق ىرملا ||

 1 ركل ةاذدجلا ىذلسأب * بهوزب ساصسختبا لعيد

 صاعرعاشلا اهله ءالشنلا مب طب ىربالامأ خس نمت :اوحضءءفتأرأ]

 ةيدانللاو ىدسالا فز هربا أن ببةونب ساصمسوه ساصحسو لتعم مناوالاؤمبا |

 ايد أرعا 5 ذاجلنجرشبلا اهنبللسقيكاَن :رغتت [تضااذا ثبلنالىتلاةفانلا |

 نع انزع نفوس ةءاصل ةلطتح ني مهسلدشنأو .عابلاريصقوهو |
ْ 0 1-4 

 ردجتنيديلا ىذاج ىلعادبأ #23 ةروصقم نكست ةفالذنا نأ,

 وهف لئامصشمانستقاثا دوز حاف ىاسكلا للم حامعلا قو امهريصقدب اير ٍ

 0 نملؤال نيد 5 ادرك يذعالو نيد هماسنالالوقددهاش ربسالاق ذجنأ ا

 ورد وردا.( 0 عضومماَدَلساَو قاعتّلَبإدارلا ىَذ بلا قيلعتلانمهفاثا نيبو

 ليفو نانا باوراباوامزلاو نانا ونيط لاول !نميىت>ئذ :لكنمريغصلاٌةووشاو ||
 هلئالوس .رىلا ىدشأ ثب قيل قي رج عنجلا وملابس ْ

 هللا ىل ص ةنأرح [ثودخ فو ءاثقلا ا بَعَي درج دبر نما مسوميلتنالس|

 ىذلاٍْزملاهنلراغص بعز رج ةوقبدار لما ب ريثكلا ماو و ور عاق ألو ةيلع '

 راضةردمْدلاَتَرأو قبلا جانو مب وطرا ب الكبلاو عابسبلا ريب تيس هيلعم هيلعوربتت

 دقةيرصشللاشيو و هرجاهدحاونارس ا هراغصفمرم ظن لاح رخأاذا يلا 0
 ىد هع هع 1 هم 3 وع

 نعدذ هيأ أ عمجاو اذكرو فؤبو عابسلاودسلاو باكيلاوربو ٍبرحا

 ةغيسلا كلذكو وريث تيجو ةور ىئالاوءارجوءاراو ةردان ىو ىنايعللا

 ىدهلالاوو امذارباهعممأ |
 هدوم : 0-0 ه9 1

 تئئاوحرجأ ىلا وج 5 اهلي رجمرجتو : 21 "5

 عملا ردوخلاددشنأو َك : را ةبلكلا اههبش راغضنالوأتاذاعذانهه ذ 4 ,رئابدارأ

 و -_-

 ذقتمهعما وىدنالا

 ووش © و ةوقسل هس وى هلا وم هرم دب

 هلا بورقهزيغالّتغنكشت» اظيض رك شرتدالا

 ىاذكه ملا هلاؤمناهلوق
 ها ررحولصالا



 هرغ مللادملا,ةصوهلوق

 «لمكتلا ىفاك
 هن الصنعو علتلا عبد نع#

 حف علتلاو دربصك حذو

 مظل الصنع هونوك-سف

 0 ةيثك ها داضلاو نعل

 اذكهزملا همهموهلوق (م)

 دهاشلارظناو لصالا ىف

 ىععم ها هيف

 (اذج). .ايلاوواولا فر 0 محلا لصف 16

 ١ || قمكدتاك اذهب نون "يرعلان ءةطفالا تك اذاوهدم سنب الاف ىرجملان 9 1 0

 أ * م هنا نما: مو ءايلظفمب مهلا لوقو هراقتمرلاطلاءادجمو كئارشمالا

 | لاتبب رب وعمال ىرابتالا نبا لاق هراةنه شيش لوصأ عزت هادارومواقنماذنلا

 ] ١ الام ثق ذاولجا ىذو بدات ىذو * ذايماىذبكر رالهمهمو ()-: ٠ زجارلا

 5 |تامدن ذامّدلادقعألا بقتل « د الوثب

 5 لا

 مع

 انض : دا ”وكاووكث ىَئاَط امامطانك ًارداوالافو ذاب ماذا ا ىردأ اللا
 ||[ مدود ه ع

 |اهخنا دةمرلاى د لوقو هتعّتمى ا هنِعهيَدْجأو هنعمس دخلا و ضعي الع

 تيان ين : كنا عنو 4 هريس نيافأراوملك ىلع

03 

 قا ذاوتا ىليلوبأ لاو نوتعرس نم نطسُسي .القاوللا عارسلا ىذا هيض: فلست
 كافو اذ ا اذحبالو عزم-أ اد فرعأالو هديس نبا لاق دينا ملابت "اك اهريسف 0

ََ 

 مو هم هل

 ةقئملاو نم ةيئردجوكيا أون هريس ف نطسينيال اللا عاملا لبالا ىذاوُا ىهدالا

 ْ يووم 7 5 اذجوادج عمم اوربا ىبنل قو دلو طرت وبر وتتم

 5 دم )00ش تو و ةدودغع ءاَدِج

 غل اةعطقلا ىهو ةمزملا لثمتودما رانا نمودج جوز ةوقذ

 قربت | زلال ويفعل 221010 تهلاهق
 ماوم 9

 هل 1 بارت ن رك نزنبو ترة ا ريعموأالاة ربل يجف هو

 ةذج ورانا نمقوذ ب تيكسلا با ”هليتفىفوأ حا ارم ىفناك اهئنإٌءّثلاو لاك ةقدلاق

 كطيو ثب وسلا ةاّدجوةيدجةرصنلا لصاللاقب و رانهيفدخوي ظالغلادوعلا

 | ١ لفن ليتر ملغ اهلقسأ قب «اهالع أى ىتلايداعلا ماظعلا ارصشأا وص ارا“ هلضأ
 0 0 2 تدل وم م

 ٠ رعدالور راوي ذحلا لع رس » اهل نسقتاب ىلا بطاوح تنا

 5-5 ودقو اورتباذيمو نا لتدبو 2110 انا ٌءادحهن دحاو
 52 هو هرم و

 ماد جاهعجو لاق .ةيلباهل عمسأ تنال نمنح اةسعلافو وهن نيمو ابق لطم

 دع

1 
1 

 5 رج نءالدشنأ او

 * جومايسو تو < يل

 أَ
 ع

 أَ لوو »* طب رلوُسفةاَدلا ىَيَنَْصو

 1 ا يراك نينا ٌةَرَخنأهلاقي تينو تيكنلا نا َنيِدَتصامْكَل ىوربو

 قوة



 اكو 0 (اذج) + هايلاواواولا فز « ملاصق
 سم سه -

 اون لج ره أ راع ذاذرلال يساهمون

 موزللا لعلدأ لاذامأ الارث نالاف يوم سوا عفا

 وم

| 
1 

3 
 ودجتووفىوعرالسئمىودجاواكس لكما دسلاقبو ىرببالاق ءاثلاب هم 2

/ 

1 

 ١

 ا

 مس
 كود سلامات 5 ماعلرصتو لولا نع لاَ تا

 لدمإ سوميلعهللا لص ئنلاثي دو تاتغاامه ليدلاذلانمالدبانلاج مل بلا لاق

 ىلع ذيذملاةررالاكرفاكلا وانه ةرمونلا نهم 0-2 رئااهُو وع 1 را نمةتان ناك وما

ىَذكفَترْجأ ودعت ْدِلاق ةبصتل بالا ىأ را هفاعجننوكي تح ضرالاه
 

| 

  2 31أ
11 

|| 

١ 
| 
|| 

 رعرعلا اوه ليقوربوبسلا رم ةزرألاو بهرام منتفألا علا نما

 اذهىفءاذحالا ىرهزالا لاق ضنالا ىغ ةمياثلا ةيذْلاو رغد

 وعدو 2 4 م 2

 ىدودحار ماقتساو ل صتنا اًذااوُدحَوُدْحاَدَ دىذت؛ ىلا ىذا لاش مزالثيدشفلا| 1

 قرضنلان يرغلا ىالدشتأو هقرافي اللزنلاول را الي ىذا نونو: ميا
 وف 2 سلو ه <

 بِمَا # تئادْلحر رلا ىلع دودي ت نسل ٠ 4 ةيفدعلا
- 2 

 همر

 هينمانف ةرعفهانمعت 221 0 هارظماًرحَدق ونا ياسا

 «*و55 و. و 09 - عم

 ىدحرخاوةلامأرطائىدجأو تبادل مدجسأ
 9 و 5و هس ©«

 ارخنوذج موق سم هنعدقلا ىضرسابعنباثيذح او نامل را ةلاثاو فاو
 *" له سود و

 ب ةر نق ىذا ضار للا سارا .اًساَرهمَنوداحب مهو ىورب و هوعقريو ةفايتشياكأ
 - وب يه هب

 دسعوأ لاق نود وربو ارم نويذاصي مودم سابع نبا ث يد قو لجزلاوقأ

 هادجالا دبع وأ هنوذاحب وار ْن ودم مهلا يلج هلا هال ورعمل ارا ةلاشإ ا دجالا|

 ةيلصةقان فدي ئارلا لوقامأو د ١

 دوز نمفدلا فاهم مذْدع 1: ةرسودنيعلا ةالعك لزانو : :٠
 ”اسد 2

 لاق همامأ هن جروهمصتهفر طىدح أو 0

 ىذهلاريبكوأ

 لبعألا ولك ندد 55 ةمولمف لق ورظلا ىدح انادص ١

 « سو يف سوو . 200070 هم

 لاديسدودجمل جرو همزاوميق لاو دحر يغبلا ٍْدجقداُلاَدَبَو هوعقرلة وعنا هود



 (اذحإ), « ءايلاو واولا فرس » ملا لصت ١4

 ا اسر. الفتق دلك ةاشازم .٠ تناشد لويس ناذهلاةيدحلا لويسءلوق
 ١ مه ع 6 0 تدع وع ا ل_هالاىف اذكه نامل

 1 3 .", . ١ الوضفلااودعلضفلاووداماذإ *« م-هاثمادنموملس سفران 216 ااءامع هةر وجمل || ذفااؤوذاماد امماذ د 6 ١
 ع هقاتلا با نمهنال تايدَجوةيدَينمذوخأم ةوشرلا ن هاضعب معن ىطعي ى أ ةاشا سه تايدجود ب دج نمذوخأم

 *.دح فو انادح عسب اومدلان مدع ةيرطاشيأ بدلا مالاةيَدجدارأتايدعوةيدع ىئىصصم هأ رظناف

210000000111
 ١ اورو مالا نم لأى ه 1

 عموسدو

 : ردا ىداجلاو اهم قتعبلعبنن مدلا نمي رطلا ىهىلق مدلاة ب دج تشعبلافىرمشخزلا

 كذهلا ف امديعلا :هلك ايىأئثلكا ىدحفالا

 اديلايداج ا يلعن كى حا 7 ةدحا و وتاب أاةتس داوناص

 همر 15 لمألاسمْتاو ودم رازكا ا 5 رجالا ألمح مس اىود+و

 الك ىذاتلا لبقو انعاف تن ناهد الك :ناقلزا هدف لاواو درو ود وتلا اد

 نانمنلا لاه .هعباصأ فا ارطأ ىلءوهو نيمدسقلا بصتنم ىلا ىذانكلا ىرغوملا
 ناسدم ىلع ءزهتسا هنِعتلا ئذررعناكو ىودعلا

 دي عيقول 21 5 .اهليلختا ءانسشلاٌعلسمْنق

 ةهده-1 هسه هءكس » هو

 1 هايس 3 . مسلك ىلءودجحت ةجانصو *ة ةيرقنيقاهد ىلنعَتْنش 9 هاذ
 دي 8 َظ

 1 الكت رغبمالاب ىقسلالو 5 ياو البام تناف
 ا ضي

 يبقا لم مالهم قبسومللا ىف انمدانت 35 هوني نيد نمو ارم لثعأ

4 

 0 ؛ مفرح ىعوذجت ةجاتصو * قوزو. كلز ازعأو ىنءوسندهللا هلا فرم عىدابلا

 الاديب تا رع بال بكرا ىلذ ءولباو عباصالا فرطأ ىلعْودحلا لمت لاقو
 ب سقهك <

 ايقلاوهو ٌتودجو تونس ىهدالا ادحاوامهلعدهناقءار لفات هيتبكر ىلع كا او

 ليلا فصيد اودوب لاهو بيار طأ ىلع مالا ىذانلا لمقو عسباصالا فارطأ
 5 و سد

 (كاةجر ا تن | هرب :١ .ماقالاو حارسالا نكس ادق انسلا ىلعتايذاج

 امج كدا ٍْ داركا لاق ماينو مان لثمت اذج عدلباو
 دع 4 5ه.و ةىد ض ربع و م2 2

 رك خانم ا هتوصخما دنا دعك وسو * مما رخام

 اًدحلقف ءىثىلغتنث نم لكواسماف ثنئاذا ندعو ىذخ اوتاتغااتحوادحورعونأ لاقو

 ايظا نعز هينا ىدسالا ليج نيورمملاف هيلع



 اال اعز , ءابلاو ليا 5-1 مجال بأ

 ماه لاقي ىذا راو. هلدقلا بف :رةلشا مخ :زةئزا الا نب ءاسلا قربا
0 ٠ 

 عروب ىذللا مهد اب مولا نم ىدطاو دباس بطقلا دبر يغودوؤلذلا ف لد ا
 م
 هينشتلا ىلعاههالكو ترعغلاهفر -هنالو جوربلا موهوولدلا قلي ىذلارخ الاون تاني ا

 يسم وأن مىاالاو رك نلااعنجتي اديباوُمي ادا ونعلاة مى ىدّباب ْ

 لل محلا نمقانعلا ةلزنجمي ادا ريغ اهتمركذلاهب ممضعب ضو دعش واهو خسره وأ |

 هرتز مالا
 227- مه م مص 5

 ل ذونأىركو نمكلالع 5 نوكا نبل ح تدهصدقل

 ٍقوُمَلاةيا دل مارا * زو سقتلادعب عبرت

 ءابطلادالوأ نشرت يف يسوي مداوي يدل ذو

 يفد: تةوشحاءاسكل !نمةعطقلاي داود و ةيادجو ىدحمءافرخ و .الاثيدحلا قو

 كلذكولاه كن هم هنتوا ةرهوجلا لاك نايا مهدوخرا وحرس د

 لوقد-:عىرب الاف هلوقت ةمانغلا ومدح قتال لاه انادلسا عمل او" هليعف لعميد

 اهديسنبا اقوا رسوب شو ىدهوتي دع لمد حبو باو ملاعب او كره وحلا |

 ذاةمالسلاعمججانغتسازكأالا ىعفي دا ورسكي لولا تادف خيب هيوبسلا# ا

 «تاندكلانل مناد كناكراك لقي العم دفا هلعق نأ عنا ٌريثكلااوُكبأزاج ْ
 2 5 سمس اسمع -

 نييك هه هيما يسافر هند استةاب دحدقو هيد زال لاش رادو
2 

 اهجرسقبادوأبويأ أ ثيدحستنو حرمت قرتمر دفن خي دار 9 اد 4

 هولا نولةيداو فصلا نغئلميابنمالاةف روك تايد ليفة قعبةفصلا عفو 7 ٍ
 دوه س

 دشنأو د

 نو َرلاةادَغ ب اهيقلاطنآلا يدلك | :٠

 مدلانم هيديلاو ئداجاولاتكاذلف نافع زلااهبتيني ماشلابةب رقٌةيداجو نا ارفعزلا داك او

 ىئانعإلا لاقو مدمن دجو مكن مةريصت» ذهل اوقبو ضرالا ىلعناك امري سيلاود للاب ىصأأم

 يبار ءالا نءادشنأ ةيدح نمسا راى دج ارو يراسلافةبامافرلا سلا مهيد
 هوس د“

 ليا معاي * 000 م: ةملصمالا]|

 لصالا ىف اذكعاهمبنلهلوق
 ةدامىفهدشنأ اوانهمكمحملاو

 مكحملل اعماله مع

 ما كانه هلءانتتكواضيأ

 ممينصم



 مالح + .ءايلاو قازلا فرت ٠ تفل 14

 اناس 20000 06 دابق 2

 6مل تءاعدب 525211 5 نناويستعت
 /, ين + ؟ كف ل

 ايتففسي ا يذيج هند: ساشلا لاق دادشإلا قموهو تليف ا ودحاس دس افيو
 1 وم 59 ور ع

 5 .٠ هايتك ونال ٠ ؛اودجافني رسوماشاناثودج

0 
 , 2 ا #5 حد 6 5 همو< مو < ىقام<ب

هه اودجتبلط قةعاس لان هنن عملك هن هب ردحساو هل. لوس -اؤاودحودحو
 

 مطشر سس سير سه +

 امك هلع ٠.اكيطشي ئذلادقالئآنن 000 _ اكيد تون انج

 ٌْ اطقنا هيلوكس راو ةنيدملا لال هامه سدي السيب دعس نإ تيا 500000
 7 مسلسل و مو لك

 ْ "ةهلعاقمتا فابهنلع ودا لامنإو مدنع شل ةئا اوذرعذقو هيفلاكومهةعقربلاومهتيطعأ

 ا. مسمأل ]وقو..هملغ هلولث اس لامذدنع سل هاذعم لاباثا نفض وغتج اوان نم[
 5 صو دو م6 2

 55 فمما فوت مل اديورزمأت 0 هقداني دسمان
 سما جا -

 رضوان بو اانبطتتسيكنا اًهمأدا ارأهناىدنعو ديس لاق ينارعالا ننادرسغن م

 3 لاو هلاسيى أودي وبانالف دنت نالفلاقيو ايتشيواش عي كلة لالخ
 درا

 ا - ف ماَنقلءاَدَجا هتودحف .ةغاماؤدبح تءاطهتدحو نودي مها لاقي

 يشن 2# 4

 ا يب رطل يا آو“ دل! بلطتىأ

 6 ظ دق قيم ه١ ىدتجااذارِدَطا دمنا
 ينام ياااتلا ب اة, نعارلالوقمتمو ير نبا لاق ىاعلا ل ئاسلا ىداملاو

 ا

0 7 

ىلعىدجامو ىنغبامىأاذهذع
نا 35 لياقنالفو قفئامأ أي 1 :

 ا --ذئ القى ك

 ! اول و نار اج نالدعلا نب كلاملوقهدهاش عرب نبا لاق عقتلاو

 اوان هربوا اهلها مني دز! اذا 35 كلام ىلع اَدَجْلَعَ

 ايما اناس سس ا فيل ىأكنعنالة عدة سمان و

 ا انستا الثىةثالث كلوقكب رجلا ناتي لب ايلاف ياا لا عل

 اركدلائنتاد او اديأأ ًارهدلا دنىأ أرقدلا اد لاسقيو اهواك ًارهدلا ادب كيتي او ةهسل

 1 نيا ما بكب ينج الوابل المحل [وعأا ع را عال دالوأ نم
|. 

 | ٌىَذَبا طعطعلاو لاك هولي وإما تسع و اًدوُدَعواَسر ع ءىمس قانعلا و

0 



 146 (اذح) ... .,ءابلاو الإ ف وينو ملا لصق

 1 هم هد ْ
 اهدوع تا ءارواوسلا 3-0 امك لازتالن أوس قك

 لاقو نحن يشل ىو ىعي كلا احا يشلا لانا لام ةاوسلا ىلع لاشيو ١
 هما ه

 سما - #2 اخناماذا 9 رخآ

 انآكان :قلاٌوسوراسو 3 اكبتراصفلجرلاتآلاو

- 

 ىَوَخ هدوم ق رك دمءاذاناك هنا ثيدحسلا ىو 3 كب ماذا يشل رخال ىوربو
 00 1 هموؤدع < 1

 لقي ىدحهرهظ عف رينو هو هدوحس وص اذا ى ٍِ 57 ضرالا نعقامجتوهيعِبَصدَمَو

 0 ورع ولأ مدهسقت ”دقو حلم هوهود دودسلا ىف هيدّصَع مقاذا شلاق و ضرالا نعهنطن ْ
 كاسم هم هم 8

 انج تدعو ءاغلار رطل اروصقمادخلا (ادجج )رز طتادا ىذشتو ىو ىو 3 1

 ةوق وادا نال 5 :نقعاهلاما دس امتازعر رعلال اوقتارسمان ةلدكوداضق ا فرعنا

 فاَحاهلاما رسما ها لاقي و ماعرطم أ دان اص لاقيو ماعىًااَدَ-رطموردضملا | ١

 ثنكي ادق تنكس نبا ٠ عساو ءاعىاسانلا ىلعا دسم ال رلالاقيو ماعاش

 ةيطعلاادبْخأ نم واقَيط ادَح و اهنسققتب يدا وماهو فئالاوءانلاب

 قيدصلاح دعى #1 ىودحلا و :

 در روهو» هم 2

 انذالو هر قاح لك 5 اذَجوَوْفر ودل 3 علو بلال

 هنن 00ه رع رتشنلا سوار ل ايوة ءاطعأ ذاىد يلع[ يوف |

 لعنبو ننايقتلا ىلعن اود ىلع نعامسهالكه ديس نبالاعت نادبوناَوَدَجأ|
 ودضعسل دعا رائا كس اننا دوك عشاوسانلا ىلعادجربتوأ ةبقانعملا
 باصأىأ اضيأىدذشنأاو ىوذلاءاطغأىأءاد_تأو ىطعأىأنالفىدسخأو اًداحا

 ىو نالف نمت ص املاقيو  هموثقعادكلا لاق الفو . نوُدَْموءاَدح موقو ىذا
 نايلي للوقود وراديف

 ٠0 يدا كومالكلا آلا م ىيلو ذابت مطل ٠
 شن أىَوْدعلت لاطفاغلئاسداج لسير و لو أورجا ف رح فدك - 1ءىدنخدارأ 1

 يني دح أ نعى درا
 د ١ عب ا



 (اغ) ءايلاوواولا فرح مجال صف 44

 | مهج لوح من ضل ملاعت تلالاق ياذا عجب وهفءابلاديدسشتإ ْمهحح نءءاور نمو

 3 ع( عال لو ريقفو ىخنيوخأ ىرقفسبةوثلل يؤتةرطلاةو ا اد
 7 : هو هوو عب تمدق #7 مس

 | 0 عع بن عاعبم 2 ابار موفر

 ه و

 رتظحلوقهندو نلارعالا نبا نع اهسؤلاو تداولا هدسح ناسنا لك 5 ع 07

 و 7 ىوس

تب عنا وحمل لكلا
-بهثبا اهلتسوو ميني درع 

ع ْ م الجر لاقي 
 

 ْ قالا *» ريقالا فهو لوك مول * دشنأو تا

 اقل 6اباولا ةونلساَو وبر قل عاتراومخ ضرالا نم عفت رامون 0

 25و

 ف ملي ةعدمعزو روم رانلل نقود +ماوغلا ةو وقود اوةوذ لا يفةغلةوداو

 0 4 58 تالا لكلا ةيناباةنوسو لاذلانملدءانه
3 

 ا 7 رفعيندوسالالاق دسأ ىبنملجر مسا او بو كّيعلط ىأ كود هقلاامحو
5 

 3 0 للطلاب اوتاوُحب بدم 5 امهالكنا داما تام

 >0 ونوس « نادلاخناتامّيلَقَق « . هداشنا باوص ىربْبالاك

 نا ١ لوط مظىلااموتدراوك 3 هلاخاوانددك جو كي ناف هلءقىذلا

 وتلا حاتحاو دارك امئاكساو قالا ىجاكساو ةاللا سلا جالسا ىلارعالا نبا

 مَع 0 0 هلق كفك رولا هلّمأتسا

 ا ةونطاواَحاذااَح ىارعالانبا لالا فةثال ثا دالوأن وهوا اتاي
 | تيمداذا ىرهزالا لاق وتااطسالطسلدال تقال لأ لوو نمسا ةدحاولا ةوطقنا

 ا ناوي وِ ئىرهزالا اَطَطاذاو مح احب نمّلود عما ٌرقر باع اذاعال جر
00 

 [هقالبل رديت سسم باز ١ ءاوخعت ار هاو نك الحر دلجلاة سول +
 38 ٠

 | بهذغ لام لبا نشبت ماظنملانمُلْذاَقامسهفو نيذضفلا مللي اقناك نارا

 الياس م ولأ معو تلام مولات دعو ليلا ةيغيلاو ىدااذا مخ هللا كو

 5 نعدذش ب بكل اقاتنلا يضفروكلا توك و ليفي اع كسرات

 ٠ فك لاموابخجن كلب عبلقو 01 ءالا

 الوكيل لبق هبستف ل دعالوتم ةثسالا' نغلئاملاو 9 او الثامئأ

 دسعو أدشنأو هيفامسّصنالاماذا ازوكلان الئ ةهنف تش الىذلا لئانملا

 ىنحكح



 لد (اثح) . , ءايلاو واؤلا فرح « ميلالص:

 ريقتو» هوب و1 نم لق بملشاردوت ولان مديون وكشف نولقملا نمل عجن نأألا يلا 1

 ىعسلجام بف لوعف ىلا قل و وو (( انج )رعأ قاد ءاملاهبفعمت : 3

 كارعالانبادشنأ هيتيكر لعتالفاكح -لاقرو اهوضوةمونل يك

 نك توما حج حابصا ادي 5 انوا :ةبارعشقالا
2 0 0 

 سلخ لثماضإأ !ىدم ود و يحج 00 هود ةودراغهانحأ و تاق وابكا ار ألا

 نديم راكب سا أين بوايثاهيفنيلاظلاوذإ :وىلاعت هلوقهنمو هدام ءوةواسواج

 نوريشي الانا زم تيد فو كلا قع اوناجتو تكرار كذاك

 ه- عشر هو :

 ثان عتجيم ألا ديدتشتب جة ظفللاءذنهىوزتو ةعاج أ ابين عبت ةمألكىجةماقلاعو

 نيب ةموصُخلا اود نملوأ' 9 0 00 بكر لع نليتاعلاوهو

 ىلعفت " الارذاصملا نمامه وها رانا نوط نابت وهدفنا لحو وزع ءهللاىدي

 مد هد

 ونأددع وهعباصأف ا ارطأ لما اذا و 8 و اوُدَجاَدَك رح زاوتحل ات و اهلاعتأبغ

 فاجلاو نائغلامنهلب هبحاض نمال ينفر ائادذحأ سدللاةفىجنءاامأو لدبلا ف ةدسع

 ونألاق بكرا ىلع زفوت_مدهاجلاق ةيئاجةمأ لك ىرتوزت ررعلالد زئتلافو دعاقلا

 ناهثلاحدعىدعلافو ينيك عضوي فرعا

 رو هاني ىلع سردّصل(ق نوكيا

 ول او هل عبدي ناك مصل لبقو معرؤبق عىل هئاب آتي لعل سارعي ار

 ةوئلاو ةعوخملاةراخلائهل قو ريقلاك عم مبا رتنمةراجتتاغل ثالوث اوئوَُلاو

 با تلا ببذل نارا نمةموكلا قه لبقو ةريغسصلاةونرلا ىهلدقو كلذ ىهتربسلا

 قو ةعومج دب أ نعي ىج' اد مشلازوبق تي از رضاغ ثيد ل ىفو وح اتباع

 ىّتْحو رسكلاو مضلاب كح عنحلا عضو بارت نمو انعجارجد لا ذاق رعتالاثيدحلا
 قي مج ينوون ةيلهامل از مثيدسخلا فو راهبةءاججزمبف جار

 ىقو عوملاىثثلا ىهومضلابةوشب ع بجو رانلا جل اوعديا. اف نال اند نم ثيدبملا

 نأ أ لم تاج ىأة ان ىمهف تت دقدارأ أ 1 انجح هضعب» هاورةس 1 ارم نايناثندنح

 نع هنأامهدحأ ن انعم هلد تبع و لاق وح تحن هنالفاشو دايما قوا تيكر لو ع

 هاوي 8 2 0 يع ا.ج . يدع
 فيفذقلاب ىنج ور نم ةياور ىلع مهل هأ تاءاج نمهئأرخالاو ايف بكرلا ىلعوثمم|

 ةرانمهيف عقجا|م هلوق
 ىره دوا :رامع هله دراما

 *رلمكشلا ىفىناغدلا لاقو
 ىقلاةراخلا نم باوصلا
 وأم ٠رلادو د ىلع عضو

 اهيلع مب ذئىَتلا باصنالا

 هأ متايذلا



 اذكه هوهتئذلا ىناحساودل |وق

 حب رشو لالا فنوناا
 ها هروحو سوماقاا

 (ىج) ٠ ءابلاو واولافرح + مكالصف 4

 موجع

 قيخاسنرت دانا رعلا مالك وهو كاست لق ةن ءالعت اولهم قاتح الها ميمتحا

 ا اذكوماننعم حاجزلا لاف كير كبت كلذ كصو اوقو هل -كراو ةانتحاو ىلا

 وا هاتيبمن» ةلئسنتل هتنطلخ اذا وشل !تنبج نم قت-ثموفو كدئطصب و

 | نبلثاوثبد_-ىفو اذبهنمذوخ أمل صدتو معجب جارملا ةبابح وىرهزالال اق

 59 ةئحأ ىجأ نمو طاروالو راغشالو. بدحالو باحال ملسوهيلعهللا ىل_دهللالوسرىلبتك

 ءابجالا دعو لاق نييخوهو لاق ينرأد_ةفنيبعنمىأى بأن م رسفوزمهلاهلصأل بق
 ما 8 اقدم نءدبا بيعي نأوه ل يقو هحالا صوذم نأ لبق عرزلاوثردعاعبب

 0 اامأ 1 وح بع ىوردنكلو زمسهلا ةظذللاهذهىف لصالاوريثالا نبأ لاق هنكراواذا

 ْ 8 + 9 عل ءابجالادارألبقو رأي جاودزاللزمولا كرتنوكيوأ ىوارلا نماغي رحت نوكي

 نفل نمد قناع رشي م مولعم ل أ ىل | عولعم نإ ةعاس ل جر نم عسب

 ا : نأانني ف اشاللاق قرأ دسقف ىجأ نمهلوق نعل ثسهنا بلع نعىورو هلو
 ا

 جدنا نيأنناذه فديو ًأطخامهضعبلاف هلل .ةفديبعوأ لاق اذك: ”لردب تأ لبق

 | الة مكس ري اذهلاقف ل_سوهياعهللا قنليزولا

 هجالصودبين أل بقعرزلا عب  ءانجالاو هيلعدرلاذ ها هولا رمش َناممةنس نمقلخا

 و ماب الهلا ون نيديجلا# موقلاةعامةا اذباو زمهلا قهانرك ذدقو

 ا اوتماع رع 41 ريع" اذ اصبروا 0 انلهأو لوألا يعن

 لع 011 فنملا" "بر تانيا 3 5 ىن لكى جيىذلادارملا ينألاو
 01 أ

 56 0 3 ديم هلعن نع #* ةعرأو تاينةساوباَص

 : | لوقت برعلا ار ءالا نيا هعمل قانا دأر 4 ييبيذهلا 1 ذمدقت د قوزمهلاكورب ربو

 ةياطلاو امنيهزم عل نذلا ىناطاودارجلا ىلاجلاف ىنامإ او ىلا سا اوعمءاةنسسلا تءاج اذا
 مالا اومالاهنأوءايلاروهطلءاملان انني ىقنانلر اقام نبش ابا باب و: .ماشلابة يدم

 5 17 ةرعرشك لاق غضوم اما نيرو ةقوباسأباو اواواهئمرثكأ ا
1. - 5 

 ا ني براس فانا شرةمنمَصَ 7 ٌبصاورللار 1 يقر كحل اخأ

 [|لاكبتق متم كي اننا نسرا تم ران عر ةجيرتلاهزهيفريثالا نبا

 دبه ياللا لاق ولأق ةفو خلاف به ونا ةرتيبفربثالا نبا لاه ةاحة فو :ةاؤل نهي وه

2 



 اء (ىج) . . ءايلاو واولا فرخ.« ميكا لصف

 مدع ه 7 سم سوو 0

 اهنابج نم اوس اقبتالو »* رذقدرولاريثك اج تاذو 3 0
 كلا للا

- 099993 

 لصالا فوه بارمشلاهلوق «ابح فوج فرش اذا و زاجل فل عجرابجو كاريثلا انههى ءلاة فورم 5 ١

 بدذتلا نوةمعأ |نيشلاب قئاور نموت فاضي قوججف باور عج م 5

 ها رق هل مهمل نيسلاب ةالصلا ىف هيتبكر ىلع هيدي عضو ُلجرلا ىو .ءايلاو فلالاب بتكتىهو نينا

 ' لاه هوجو ىلع هباكْنااضيأوهو نمرالاوأ
 ةم وو مه سو عم م 000 2 <

 تي حد #* اع بءيفاهيفعركي : 20 ل

 اوريش الواو رم دأربشو عتق ىلم هقلالوسر لع اوس فيد فوت ثيد 557

 نأ ةيبعلا لصأ هنسيقع عوئرالايدفر الو كاذإكل ملسوهيلعهللا ىلضونلا لانقفاونتمالو

 م6 الصفارعكح ”رالىأ وحال رشا . همت او خل دلك رلامايقتانسنالا موت ١

 عندو أكدابههجول عتب أذا دسم نالف تب لوقتب رعلاو نولسملالءةياماودصسنالو

 لاه روصلاق ّرفنلاوةمايقاار كد دة ادوفسمراوثن ةحاقو غافوهوانشكمهيتيكر ىلة هيد ْ

 نيلاسفنوكت ةيبجتلاديبعوبأ لاق نيلاعلا ب رامانقد د - او لبر نوص نووي ف

 امايقلاعءارتالآ ثيدلا ف ىذلاءملاوهاذ_هوئاك ردو هتيكر لع يدهش مفاد

 اهنا فورد لب ولااذهودودتلاكو هواكزانههخنو لنكن أ رخ الادخولاو نيملاعلابرا

 لاق ةيبقلاوهدوضسلا لءفنيلاغلا نر اًدص-نورضفهلوق ىلع سانلا ضءبءجدقو سانلا

 مأتم # اوقيدارملاوربثالا نيالا“ عكارلا مانيقناسنالا موي نأ ةيسصلاو ىرهوملا

 رف سيلْنيدفسخالو مهب اوجىف هلوقلدوكتسل او عوك رلا ىلع دب ثددهملا ظفلونواسدال |||

 :اهالدايلعتق دج فس : هن طارتشا نإ ءراحل شنو امتع تناولوا وكر

 2 ياو 0 هلا ا ا

 هلي دمعاس >- هيمو لوق

-404 0 

 عيهصم وأ انيدياب يش ويوم قار ثيدخىفو نيلاعلاب راماقيساز طع ١

 دولة ”أرما ل بيرل مكناذا لوقتدوريلا تناكرباج ثيدختفو راشلابمهرادأف |

 يمص »و

 هناتيدجلافو هافطصاىأءاسحاو دوصتلا ةئيوبا يسن[ هو ىلغةبكشمى أ لوحأ

 ماذاؤل_-وزعهلوقو هزاتخا ثلا ئتحاوهدن سنا داما مام واتخا ا هسفئل ايدل ١

 الهبانعم ءارغلالاقو كسفننماهب تئج باعث دنعم انعملاق اهيا الولاولاقةب'انمهتأنا ||



 (لن)», ١ ءايلاواافاولا فس ملال 22و

 (ءاملاروصقمرسكلارابماوىرهوملا هامان ديف تعجبامروصةمرسكسحاابملاو ريل

 ْ | ىذلا|هبارتىهورثيلا :ليتيوصقم خفايا ىر_هوللا ةوابطاو: وبطل كلذكو لب الل عومجلا

 < هم 4ع

 ا

 نسا لاق نييدنل اةعاف تناك اذا حولا ل لصنع مانو ءب نماهارتاهاوح

 | عطى نالفانسلع اس مرعب و ماللا ل ستعملا ميلا 7 سلا يدث ملط ىلا ىأب لوقا 7

 ١ ا برغل تكرتفزهسهلاءاصأ َارتلا الا ىربىرهودا اكو لاق زمسهلا بارك ذين أقف

 لوحامتأبتب مم اوق ةلزنجبارتل نمرتبلا لوح امانا نوكيفايحلا عماير كذاذهلفهزمده
 86 ملمس م

 تبحر مشلاك هعج ايوا امس ضوحلا ىف املا ب و ةنادإكح نمةرسلا

 ا

 ١

0 

 أ
 ا - م معن و ةصسس نه -

 َ 5 .رادوصنمولا | ادا الج ربا نوجمابج نجا موعا فقل

 : ناتو 00 هير 520082 ليقو لايف يش ىذلا|شوملا
 1 طوخ ا قة هايم اهدورول نية لب الا قالا مدة نامل يبارغالا نبا

 : دشنأو دغلانماهدرو

 0 ليليا مربعا و #2 للاهالاهتيورأامثررلاب

 |اذلم اسر ديرما مركب واتش ايقسنؤنيورتك باها روق

 مام مص دوم تام
 ا

 ١ كيا ضو عقابا كيال كيان ءرئبلاة فشانكاو رئملارفحتابشلاو

 ا رخآلاقو 35 الاه بالكل اسندر تح * لطخالالوقهنمو ءاملا

 كلا

 همدخ رشا هايج فوج قرش اذا ى> 23

 هوا م ود و - دسو

 2 ل #2 ثمر انياب تفلبم

"ّ 

 :قوفت فار 5-5-5-5 * قال اورينت
0 

 ا اأو هابملادع تردي لواهدعأ اوهسسب اح“ الماه دو اذاف ئرضحهنال هامملاب لوط قارعلا صخب

 5 ىرادباابلرعرب يلا باكر يو اهدعبالن ألايالو الليل ةوهقىودبلا
 و ” هو

 ركل كبف بسور هش ىلا« قواك ناثدبوىلاعت لؤةهنمو فاؤشا

 | فارغالا ناهد نأ ةوقز ةقدحو ا هاك
 [لا ٠

 تاذو



 1 (ىبج) . .هايلاو واولا فرخ « ميلا لصف

 ع 9و»ج هء ا 0

 نفاه هجؤرتتشي ضرالا نا ىغيهتنةك امى نباح ارستعمسمولوقنموآ ءاملاءامشلا ||
 باطملاديعت لب 55 اعشد ردد و مهفيح ةزاك

 مال عدس هدد عو مر ومس5وو ه5 »ه وهم 1

 بناقل هيتقاخ ىدرماوأبج مككلطست دعوا تفاح +“ قبب

 ةوحام-هوب رعلا ننام زحنبا هنحاوتودفا رامأن معاق متت مظع شدججاكأ

 لاق نك نيعلا ناكمملا ماللاو اللا ناك ىلانيعلا تبلقنار ولما اوةايلساو ربنا "زها
 رو 8# مع <

 ياسو لغو جيفةغلاو -«احوهديسنا ءاولا لاق توأج لاف ن هوايا لتي

 ةمويسماكح لاق عانبتالا ىلعلبملا نمرة وحل توبا ةصراشملا ىلع ريناد
 با و لادا ودوبأ لاق لج رمسااجو

 مب م9 سهواص 1 هوو يبل د3 م و ه5

 مك ع نءوداجنمنوسقتملاو #2 انلسرأ ظسو و دتراضيتللا :

 نمرثك اننعواولا الرثك- أءاملا دنا تناك تاو َناَبلااذ هت 527

 بوم سد رس هس )9 -ندل

 امم ىتح ىو هعج ةينحو هان ضوحلاؤءاملاو يار للاى مج مايتويفيا ١

 2 2 ويونس

 دقولاق ًادهمأدهوأرقي ا أرق ىفةزم لايموت خ . 1قفاالاا| اومشم منا كلذ دوي يأ لئماردانءاج

 لااا صبا ماماسمممال

 موس

 ثيدحىفو هاو عب وىفانعللا ناوي سلا

 يك

 وخلا 1111 تام هذاا ندب رحالة 2 ْ

 ن.الاقزمهلا هلصاو لاق :زم(يالو زم( يىرهوملا لاق ةصاخءاملل نأ 5 ةصاخواولل "الو الع

 هيف عهسم هنوكلق عامسلا|مأ اسايقواعءابمسرمسهلا فكل صأال هويام ٍ

 هوجو طولا انما تيم نمو تاتو تعجب ىأت بح نم الذ سادقلاامأ او رِمهلا

 نمهتيبج حارتللا تيبجف هديسإبا :عومجا مما هل ا

 الهمدقئ اهات نمدْزالا لَ 00027
 2 - 17-1 تا 2 5

 وهوتةبابحلا نملاعتفاءاينتجالا امهردالوارانيداو تلا مف يكة ير هلأ ث ددح ىو

 نمضوفب قاترتيإف ةواتاوابك اوال اوتو اوت لاو امءاظمنملاومالا جبارختسا
 ةينرد1!ثيديحفو بلال تكي ضوملا ل 000 رثيلا لو-اماسكاوابتملاو  ءانملا

 لودجامرصقلاو يذلا. سقاها لع سوم يلع قا صدق لوسردعقذ



 ىقاكردصدءالاق هلوق

 ءاسنلاركماذا * ”هلمكتلا
 ها ع تافّدره

 (ىابإ) ٠ ءايلاو: واولافرتا « ملال صف لولا
5 

 أ

 | عضومتب ولا قايمللا نغىأ“ ةياثلا عجب و ئارعالا نبا نعل طمس سفن ول اهيلع قلب

 : عقب لاقت وءايلاديذ كو واول ءةوناثلا مضي ىه ةبوثلارك ذثيدحلا فو ةفوكلا نم سرق

 || ةايهف رع انلاو هو ةبعشنب ةريغملاو ىرعالا ىدؤهىأز يق هيةفوكلاب عضوفواولارسكو ثلا
 مسح رعأقاو ءانلا فرخ ىلعةي وات ةيفاقو. نيغاهمالو وا مني هغلأ ىءانيشقاسغاو

 ْ اةنيطغاوت د 1ك أ م كاوا تنل قب 66 ع(مسرس)
 توصل نى

نودتتك لا توحد اان رتومتنكزا
نا ءاقسو هقك امىااناسمأ امامنا ارد جه

 ْ 

 : ماقدر عتماذاىأحو ةاملاس حام ىأ امش واق سىاكاموة تحال ىأ

 4 3 قوس ةماسو سودا جول ةهدج

 او  هدرالوةباعل سال ىأ ه-غص ىأجعامقجحأ م لعقد 0 ىو اهظفحالىأ

 دلل نول

 . ل نولاهواعيتا ىهوىاا هن هوجو وثب ةعقرل ماو لذكنوأَبو هعّقرءاقسلا

 5 اان ىدل ىلع قأجدقو عا 1 رار اقيزرإلا قاع عورذلاةرثكلدا بلا

 | ا ماد لد اوح « ديبللاه طغى اذهكتلع يأ ةدينعوأ ُهءلعصَع

 أ ا [وثوأردقلا اعوتواعملا لئمتواتملاو كيوت اى لاقيو نرُم_ثبالىأ
 ظ اورو نأكو ىمدال لوقاذهىرعوجلا لاق أ روحا ريما داع

 أنار الهملعهنناناوضر" ىلعشيدخ ىو اني امولا كاذب ع“ اوما و "انحالوق اون
 | تال سا

 | لا ناقد يطيق ةقرااامأو َّق ارابيا بحر

 : داوي ثاذ عيعبَب الو رثقلاث راح و ةوائجاهكعجرذقلا ترج لاقي راما

 || داوسلا ا يرشنةرخ ىهوالبالاو ليلا ناولأن منول ةوعملا ل ثمةوؤُملا ىرهوم أ ءايلاو
 ا ةيفلا ذل ركزو فاشنو ىرتوا ناك سرتلا ىحبدقوماوأ ب ىتالاوىأُْأشرفلاقي

 مم د6

 : ٠ دكا قديش #2 ةامدلا نواكنوحاوأع

 : ٠ يف كاوعرا لثم وكم ىو فموي وع لسكر ورعب كأي ومصالا لف

 ٠ يحن م سرالا كاب غوح وخامو حوخأنثيدتع فو َبْوْثاوَبهتل تس ىَواجاَو

 نق 3: اذا كوَح مهلوقةغلرلءل لق ازوغهمىوراذكعرت الا ننا لاق نّوبوع

 لأ ءا راجت 6 اوق نم توك 0 :ذفاطوف# هدف ة:هولا ناك ١ اولاق مدمج نم ض :رالا

 9 برم

 مال كاين الة قسما وق ةرموع وزذاةرثكلداوسلا نولاهول عن ىلا ىه وئأكل اة

 اذدهسدالا6 اهكستال و هنريشل الفم هفح و مهديدصف دقن ص نمرالا ناعما وكلف

 ءاقسلا



 لفل (اون) ٠ ءابلاوواولا فرخ .» ءاثلال ضف

5 
 0ك ,و . , اع د 5-5 55 ع

 فتييىوألاو تيل نقين الارأبأ# اللاّعف انرلا اميقاو تنرجا جابو .٠ ِ .٠

 ىنأث يدح قو هسفنافينلا لق لافتا نيل يبلا تول ىونلاو تبتر

 ىزاغلا ف روبسلا ىلا نيم ارواب( اليسر تارا

6-9 

 ناري لجرلاونو 1 اوّدلا نماذ بهلكو .بلعت نءريسالاشيأْىودلاو نيو اووي

 ىكذهلارببك آلرتو هتملوطأالءاوث كلذ
 ةوس ة وزذءضم )و

 لقت نم تاهرعلا فرغو #* ىو محارم لركفودغت

 هريقىفماقأ أوت ىرننبا ترد لاش « ولانه ماقأ أفلت نمك | 5

 ريهزنببعك لاق كله ىونو «انوانأ مولا ندى رعاشلالوقدثمو

 يو وهم م6

 لوز لوقو يوئاماذل * اهكوكنماماَتفاوقاْنَك ند
 80 هس هدو بيه

 لو ورح هلت ؛ نم روفو 03 ىو اه كح نا تاتو تيمكلا لافو

 هااليأو اسيل تا تلتا جالك مبدل ف يدا راكان نيكدلاقو
 م5 ان

 ةقرخلللاقيورعو أ ىوه ودوةوهو ىو و دوؤوص نم ايتن اهجلا نال ولا ىلارعألا نبا

 نوكنف ليلا عفر ةراجايو وتلاوُالاَو لا عطقني التل ضخما ذاءاقسلا ىلع ل عبو لء:ىتلا

 ناسنالاةدعقرد_ةبن رك لع ضف أ اضنأ ىهو اهبىدتويالب اغلا ىلا عجراذا كتارلا ةمالع

 اهنا ىلا هذيناعلا بحاصناكنا اواو نع ةيل ةنمةي ان فا نأ ىلع لدي اذهوهدسنءالاق

 توسلا لوحاهاوأموأهب زاعو مواهاوأم لو الاياب و معلا ةيأن هلل به تي بلا نبالاق ةاننع

 ةياثلا ىفةغادشلاوىرينبالاك زومهمريسغةباشلا كلذكو غلا ى وأمي وثلاو ىرهوملا

 نونا رختوُتلاو ابكت راخااهق هات 3 انكر عافترا وسلا ولادي

 ضخ دولا ىلعةكلاةئيؤكقو رخام هاناك وا ا ض الا همت ضحاذا طولا تش

 3 ةواهانعم موت وو ْث نمد هينا وهدرسننا لاكن قرط الئاءاقسلا لع

 ةفوضوأ هق ةرضو او رب با لاف :س ودسلا مهل اوقنمهنوبدسءأك>امهلو امض ورظنو وك

 حام زل لاق يا مهو ياو ضو الا يلع عودنا سأر ىلع

 3 ٌرطلارادلا ايوا 3 "ككل وزثلاءىدانتاعافر
 5 ايي 596 |

 م وافدا باين شاف رقبلاو غلا ىوأمتي ودلاوزومهمرغةواشلاو ةباَثلاو

 ثالثوأ ناترصت عمت ناشي ةباّنلاو تويبلا لوجوأ ةبزاع ىهولبالا ىوأمةياثلاوةياثلا

 ( رشعنمان برعلاناسل - 1م)

 2 :رعىفهدشنأ لاَرع و هل ]وق

 )نم تافرعلافّرقنو *
 ها 24 لق



 ىاذكع ا نونثلاو هلوق
 ما هررحو ل صالا

 اقاوم كو 1 يكل نما لاما لوفد زمملا 0

 موز“ هيلز فاو قرش « ءلالف ١ د
 ةعاسأ يل نمي ىضد اننئلاك ةيلاوأ .كاذه لءدربلةزاك ذلاقلَحهبشتاهمثا اوقواهمسأ ار

 را اًذااثكو قب ذات ىارعالا با 6 ملا عما تواثلاو بلحن ا

 اردو كوم نول اوّدلا 48 هلبامو هنبدّراماذاءاناهو واع ذاءاسهانو
 , 529 4 م02 هر

 يول هي وبي نع ةريخالااضّمسو ءاضن ىطكىطملثسبوأو ءاونهح وتو ناكملاب
 0 ع هيفلزنناكللاب ىو هنفءاوا اة تمارا عاركنعةربخالا هني عواجي أودي ةماقالا
 ' 7 مىوكملاو' 0 كوم

 ,مكسمىأ لس ىو :منارح كعونار وش ل+أ باكا فو كونو "وكون أتي و
 :رمس قولا همساناك لو ءيلعدقلا لص يتلا عيت ث يدح او. لزنكأ ىودكاو مهللو

 لع ىشعالا لاق تبوك ةغا ناكملاتتي وثأو :ةماقالاءاوّثلا نمد وعطملاَتشي
 م ا ةمدسوع9 دو ع «مر 2 07 00

 7 هلي عرب اة نما وىنم 0 يبا سقم

3 

 ه9

 يلالاق زيزعلاليزنتلا فو يوتيب غ تحول تلي الو ىدعتي ىريغتد ولأو

 كلا فلاحا لو دان اكمل نودردصملل مسا ةي.الا ف ىدننع ىوثملا ىلءونأ لاق

 يبن جل اهضومنوكينأزو < الف اردصموأ اهضومنوكي نأ ن مقا الدنأ ىرت الآ

 تيس ا باباس ياللا

8 0 0 

1 
 #8 فيل

4+ 

0 

 6 طاع وج

 . بايو ناعم تخاف 4

 5 ورةرسرادعب أر نأ اهيواتوهتدلإ عئرلاذا تي رغلا لاقت و

 12 اب يا 4م

الا وق هدشن أهلا ةدسسع ىلأ نءديبغولأ هاوثمونأث دملا بروانسح
 201 ئشع

 0 ياسا د17 اير اور ادت مارال نحول «؛ ادوزيلوإيلرمصقو ىولأ»#

 | امهانعم وأو ىوتنأ ىلع نالدتناباو رلاوروضنموت ألاف ماهقت_سالا ىلع و اينارعالا
 د

 اليئابرورتاو ا هنجسنا هلزنمةيحاصداوثممأو ةيمياصلسرلافونموأ وبا

 ني مهم

 لانا : الدو ء يمد ليق لح روميلاَبتك هنا ةنعللا ىذررع ثندحفف وهس راك ولام و

 تين ماقنال تب وُرَد 3 وهف تاءىذلال زاد رئأىآ وماي لاق نيل بقة حرابلا

0 



 | :(ى) ءايلاوواولا فرح .« ءاثلا ل ضف

 أ قاقنشالا نم'انئلاندوج وام :» قرذلاف اثلانشا د ىلعم وعاججال ث دحام ن ملدي داق

 ثدي قصاب فد لانس و اعيجتام د متسايفرعت لعفلا اى رتالأ ا ةلءاندج وام

 يفلان وزلا تنلاو ليبا ف بيسو اهلبت ءاشلا ن لدية اغلا ثأب انت كتنف |

 نمىنعي ضرالا فلأن ءاد مّشلا لاق هنأ عك نء كورد ألام يلوا

 ىقنمو تاوما ىف: نمقعصف دوملا قو :و ىلايعت هللالْؤةلوأت ىلوالاةنقخ تلا نسل

 دنعءامحب أ ممنالءادوشلا قْعصلا نم عك د نعدقلا مانت نيل ةهقلاءشنمالا ضرالا |
 مو

 مىلوالا ةشفنلا دنع َقهصوروصلا فز" :اذاف هلذفنموهللا مءان انيقة هادأ
 -هومهعوو «<و

 مهارباهي وربثيدحاادهو تعكم الك ىنعماذهونيةعصلا ن منوم مم اكفاوقءصد

 امل

 لاق ةلادربغىأ ةيوتسمت اذريغ فاو ةيوانملا مو م اض.أىذكلا

 نمدلك اذه لصأو دح او هلكذانئتساالودم ءونمالو ب وي ريو كالوس |هيف سيلا تالف فاح

 دردةفورسغشا*اشي نأالادكواذك ل_ءفأال شاولاق اذا فاا1 !نالّدرلا وفكلاو لا

 ئوتتلاكلذكو ءانئتمالا نم مسالا مضايا ءانئتسالا ةوددلاو هرغ قل ةئيشنب اقام

 لوطند ةرثك نم واولا صبا وفتو تيرا اواؤطز انف تن نار فلا

 ا ساب و ةقدلاو مسالانيباضب أ قرالاوا لعتاسللا

 دساف عيبلاناقهفار اطأو هشأر ىثتسا ومولعم نعنارو 0-0 ميس

 لوهكتث م *عيبلاد- ةعىف ىثتسي نأ ىهريثالا نبا لاق رع نأ الا انا نع مدة

 ايلا نوكنولاق رثكوأ لق: وثهنم ئثتسد نازو الف :اف انحش عام تأوهليقو هدسشنف

 ىنثتسام قَلَط وأ قتعأن مثي دا ىفو مولعم ليك ثلئلاو أف صالا دعب ىذت نأ ةعيرازملا ف

 !ةةلطبلو تب نأ ل فممنم ىنئتساو أ طرمشإم دل وذ لع هم هدأ اطربش تالة يفطر مل الا
 عئاببلا نالايُث ت يعم ئاوقلاو سأرلا روزا نمايثتلاو ان الفالا مهتقتعأوأ ةدسحاوالاامالث

.: 3 2 0 3 3 

 ناك ثيد-ملاىفو اسنثلا انت سال ين ئدف روزا عاباذا ا مينةنس ناكح ةياهالا ف

 ةقان و اههسأ ر راهتاوقد 5 اهاش طرخشسا ول-+ج ر ا اهعايأتض 1 هب ةقأن لح 9

 ا
 باعث هدشنأ هلوقوامنثلا ةرك ذم
 و و شا همه و 00 ع« ل 2

 بيتم ستة لاجل « ىرقلاةدئاسماينثلا ةرك ذم

 نأى_هيايشتلاةرك ذماهظاغلل + ئاوقاهن اك متاوقلاةظرلغامنأةقانلا فصيل ةةوربسف

 ىو:ثالو اينثاهيفسلهلوق
 نفل او ءايلا عم مضلانىأ

 حاصصلا ىف اك واولا عم
 ف طء_ضو حابس ماو

 لاو مذلاب سوماقلا

 هدم هأ د رلاكهحراش

 ىه١اناتسالاةونثلاو هلوق

 لصالا ىف طيضلا اذ هباذكع
 هحم ها هررحو



 اذكنالذىئث أل ءفلاوهلوق
 نماطّقسانه لعاو لدالاب

 مالكلالسمأ أو اننا
 ملا نالفى وا لعفلاو

 منعم ملك
٠. 

 (خث) - ءايلاو اولا فزت. ٠ ءاثلالدت م

 أ 03 . 2 -. يل 5 .٠ اميل - ىهلدقو ليل نللاق ةقيرط اهنا و دم أعالط لاب اكرومالا ىلاءملايماس ناك

 سقلاؤرعا لاك هاتف صوماتبك ارتلاالاق اكو تفز هل قوتتعلا

 ' ىناَئَمتاْنسآ دق َتاديِدَّش 5 نط الم بالصْمَم لعىدُ و
 ا 0 7

 10 عولأ ةيساجت دخل ا
 لوقشمواشبأ جراما د هو ااتاهعج وديا ةكصوا متبع لكو اهيقذخ موي رطلاف

 ىنرلا نيداصلا ىذهتادمع
 2 مطاق مازن ه1 5

 مووت ازا ضرع 23 ىوسواجرا دم ئذ 2

 هيلا : تأاهيفنضَرعتلاو وكري لدناكو وهب هقل ل ضاق لوران دزقفانب طا

 ل ل ع« جخويبو دو

 هع طحرارملاةّت دمصإ نمثي دما ىفو 0 ريتا وة زمارف زل انلا

 . لكان ةيققاعلا قي رطلاوهلءقو هيفدبقعلاكل حلا فة ل را نا عال

 دوق مهضعبو ةييدملا ياو عل ذلان اراَرملاو :هسأ ًارفليلا

 ةسدحلاة :سالكما ودارأن يح اليلابملا اواصو ةقاش قش اتالاهد وعض ىلع متم امنا ووتش

 مكلر فتك طخ اولوقو ىلاعتةلوق نم ب ونذوه لدكارمسا بن ع ًانحئذلاو اهذوعض ممر

 نع نكت ريا اراء حج ىح «انانلا حالو ْلانأ « حالا ةيطغقو ماباطخ

 كيتا ا صخو مذوأ حام نمناسنالاههفصنامانثلاو ماظعاارومالا

 هزه ىكذولا ثلا فأل وقو . هيلع
 سه دهس هو عل -

 ١ ٠ لصعالو بامألة يللا وهب # منة سن ب تنكو أر خصب

 زيارات هان اترعللا ل جزا لاش بمنتخب .ردفنو حدة هانعم

 157 ارغطملا ءاثثلا مالا داريشميلع نأ و 5 دي نملقأىف قص ىأرصانلا قسيت الذ

 لفشل وسانلا فبهذى ؟نالفءانكرا طدقو خبقو ٌ نش ناسا عىل ل ودع

 5 نيقولخلا قرك ذل نم اقل تلم اوال ونص ؤواا ل عنق شنق الغ نلف

 ءانن جن الاق اهّوانفرادلا» ّي و ناتغا اذا ناو ترشوأ مخ لاهاذا نت آلاسقي ار ءالا نتا

 ءاضةساواه رخآع يفاناسبنالاو ء ىن ” كانغنال د نم انثلانالن ال ااهوَنورادلا

 نافهد._ىنبالاق ْثَيِيئاهدود- ىصقأ ىلا تيفانت اذاكنال قي ىفْر ماهو انو افدودخ

 نأتع ناك ما فءاف: ملبن قانلانأىلعلالدن فاي ىلءمهءابجات تاعسالهت لق



 عع (ىث) .٠ ءايلاو "اولا فرج« ا

 ءارغم نب سو أ لاك نانتئااوهو دمسل اذاعي لاخ رلا: ننناو

 اناث ناك انا أنا معوديو 5 مات أ ا

 ددوسلا فاسقياسان ف دوكي ةساررلاقانمىلاثلا لع مهانأنا 55 ىذميتلاا هدو |
 نوكيىذلا مب كاانناُتلاو انرتغ ىلعاثلض لاند نع ددو سلا فنان ريغنمددوسلا قل ماكلاو أ :

 يتلا هن راو 05

 28 سلا وك ووع هلم و

 ا 00-5 معو مش 0 لل غططر ٍنيديلا ليوط
 م

 ىالْوأ ى الو ددوسلاقايثان“ كىذلالاقيد ددنعوأ مهلذرأ ى أهتم لهي نالفو
 وه د ه9

 هل ىامانتث 2 روبل ديوسهل نوكيقي :ةسدخلا ثدد-ىفو: لاقت الد لك ىوناينوأ و روصقم

 ارانب ريسغ مهلا املأ س ارشالا نمت كلا سلا نمار دخت ويلا زا

 نابستاللوهدمسنبا لغات اةةرزرت ندا هنود ياعم رالاهخف ناننثالا ١

 ىكالدود- دين قلبىذلا لا الا نما لذسأن هناّسيو قوفن منان عبسلاو فلاب

 لمك.سا اذاريعبلا برذهتلا اشكر أ اكمام ةئلاشلا ةنسسللا لادا غلا نمو ةلئداسلا

 رقبلا ن مكان كو ةلوق | رقبلا نمل ذكو ىاضالا قىبالا نان مزوجت امىفداوهو يو ف ةسداسلا نعاوةلسشم اكل

 بنكولصالاءاذكىزعملاو ل ىرهويللا هيي أ هنالاينريعبلا ىعمامناو ىحاضألاى عدم ااهتمز روتانا ماا لاو ْ

 100 ا !اةنسلا ف قلما فو ةئلاغلاةنسلا قرفاخلا وفلطلا فكلذ نوكيو تين 0 تقلي ىذلا تلا ١

 حاصعلاو حايصملاو سوماقلا عخباو تاب عنج خالاو ىطنىأ نأ شاقل تكافل قله طالب ٍ

 ايا نع ناساف مدي ساشا لبق مدل ى ار عالا نبا لاك ٠ نئ هيوم كو ناي 'ومانيو «انثهساك كلذ نم ْ

 000 دانا غنم تهتسام لكل قي راصرتعبلا 5 عدل !لزانلادةعالو

 ويا ممق) هنت قل كى أو توعوحكلذك لازيالو عاذجالا دعيت ىلتلاو 1

 نموكلذكرقيلا ع نمو ةئلاثلا ةنسلا فل دام غلا نلتيتاارا ل زكا نم ةينلابلعأ ١

 ىرقبلا ع نمو ينال زل نم خدام بنس نيد أب هذم ىو ذااوةسداسلاق لدالا |

 مو قل أ نافع رلافل شدو ةتلاثلا حدسااذا س .رغلا ففارعالاننا ةلاثلا |

 وهن سلا 3 كان نيج تيؤيعتيإو حلقتين ر لغياب ني لاقل ٍْ

 ةئااث !!ىفل_ثدوةيئاثأ !لمكتسا ىذلا ءاانمىتلاو هعابرإ د ةعهماب هعتلا متي ا

 0 م واوق هضو هب 2 2+ اذااانتلا عالطن الف مولوقةسو يدعو رطةسيتلاو 4 ةاشلالئمةئااسلا سلا فك :

 مم



 (خك) .٠ , هايلاو واولاف رح .ي ءاثلا لصف 10

 أل نيندقمب ةدحاوادب كتع اذاني شهيلقعو ءايظوءامروءادرءاىرحمىرف- ةدئاز فلا ادع

 أةمولو اهيف تناك يتلاةدملا 8 رانا هانا يل ريعبلا تع لاق + ومالا

 0ك نا دساود لاق. نااسكوناوادكوءاسسك كالوقك اداو 00

 ' ْ :ءروس:هونألاق نون دولا هزججيرلامزاج أون انثلاىفلعلا ثدللال_.ةغأروصنموبأ لاق

 ١ 2 ف 5 ىفثيللاد هرك ذامفالخادهل اق دحاولا اودرشب مثيج نياننلا ىفزمسهلااو 5 رليلخللا

 دج ةعاوانسب هرمي المجال 5 انا اوزهد يل لوقد ليلخلا ومان يءاننلادحاو لاق, نأناجأ آهنال

 1 يسدد ريعنلاتقعلا ةيد زوبألا اقرعشلافو هب هوينسار شاذ هى ورواعهم

 ْنياَئاوزممل"ار ةلالاع ورع لاك نيتدةعبةدح اوادي لةعاذا نيني «تلقعو لاق لبح ىفرطب

 || نييانثلا قزم هلال رت ىلعاوةفتا نويفوكلاو وبر صبلاوروص:مونأ لاق درغيالهد+اونال

 1 ار اولاقابناو لاه هي شلال لاقي حلا اوروصنموبأ لاق د_->اولا اودرقب النأ ىلعو

 يكلي :رخالاءاارخ اارخ الا قرطلانو ريعبلادي هيف :رطدتح يذم ردح او لمح هنال ى نيران

 انراعتاورذملا ةلئمود_اوهلدرغيالونيثلا ظفابءاجناو دح اوك بانل ناكني دعا

 ااياوكيانث للاقبال اف > اولا لاعلان ملينا اناك راوادستا لمنال

 1 0 ْ : اهلعابتقدشوةئاَلا صب ريهزلوق هذمو لي وطلا لبحلا ةيانثلا

 اما« ةلاستا نم * اهتبانئ ف ىرجتو“ ”اشرلاوطم

0 

 ا ةوس) لا

 اذا السبط كاذكود نائم واش زلا فرطالشد مةيتاسلا بيق فاف رطد شي ليج امهه بادن 1 ا

 1 دا عومانعماهلبح ف يأ انئ ف تيكسلا نبال و اأن بعبلا ديديفرطب لق

 ْ لاك اهلثمائرخأ مهند لاحقا قوف نمنيسل» ارك عد دوت يحس وألا ّ

 لاو تيتا ليحل 55 ”قئامهدحاوءافرطلب حاالت 2 نيئيانْنل اني نا وتلا او

 0 ١ ديلا قاوم لوطلاكت * تلا اليا توكل قربعل :. .: يقفرط

 تح هيفا أو ةوطما لوطن او ةيادلا تاك ءلب(قّئدنانا اوتوملا نمد مال ىلا دف

 قرطلا هد ارأو هانا لوطلا فرانز ارجال تافنمري هنا تهذيو ءىع ودع ص ىف دورت

 تولاتالوقيةفر طلو قرخ_سفن ىف لمقو نيدقعيد ةءدنالن نت ”هاعج ل !الافمغشر فيدل

 ا امان لئن قار نانو اوط ءلىنزأن او سرفلا أك هللا يسم لاقل اطبق ناو

 ٠ قانعأ قف قش ءاشالاقدنىأ اقاير 00 ولع عحاذا ليلا ءانث أ نالفقدر رلاش و هدم هقرط

 مهبلا



 | (خك) هايلاو واولافرح » ءاثلالصف

 وم ساو تا شدع هوه سهما < ةعءدم هم 52

 ىئامالمتناكدقاىر يعل ع ةمالمىتعطقر م

 55 اءرْن "ىدع لوةهلثموك رينا لاق هدعباذهوا و انهي تعقدت وأ سيل عأ

 درا كعمل 5 هيك خف مولا نال ذاعأ

 ىعمالو مالكلا هح 00 او ةرمدهدةسععيشلاةذاعاىن ىلا نارك ا

 فّىاللاقيف هدركسن أدب ريف هلودبي م ةقدص رخ رخآ ”1ىلءلح لا قد_صت نأ :انعبو تيدا ١

 عوجر كلل دلقأ لاول ص لعكس دل هيلع. ٌقَدَصَتلا لوةيفايف عوسرالىاةقدصلا ||

 فذ ةقدصلاذخأ ف ىأةةددلاقءاوقورثالا الاف هدآو رطعب امفدلاولا عوج ركخا|

 ىءعتاك ذلاوةاكزلك ةقدصلاذخ أو هو قيدصتلا ندفة قلل نوكت زوق ولاقت فاذا[

 ناكمةقد-دااقناتقاندخْوت تأو»ىَدلار فاضمفذحىلاحات<الف ةيكذتلاوةيكزتلا |

 الا نانو د املس وع تور هو فرص نم لس نان اوتاشلا

 'حارلا لاك ف وصوأر هش نملبحئياَتثلا ى .رهوملا لبا فلات فاو ءالا 1

 ايان اورد لارا هياودلا ىذكتَملا مدرع 9 - مو مكان

 در اووف هس رد اورو نمر نارا

 ىرخالا 0103 7 وذيلاهمف اح دحأا, 1 ثةدحاو توابع او هلدرفد 0 0 ٍ

 [ك لضالا 11111 1 5067 و ليحقرظنوأ ||

 من كان ل يقله ناو درفأول او تدثثن منال يدار أوان ةزم-هلا لص نال وردم اولا ٠

 ةكح راهو دير: ر عنا تير لا قراني دنب ورع ثيدحقو .نآادروذ 1ك لوق:

 نيءانثاولو ةيولاعاورغثالا نس ألق ةياثثلا لب لا كلذ رمسسو نيلاقعتةلوقع م ىنعي يان همت

 دحاولاك امهفىرخ اىنائاادف ا ١ اول مهن الدرتاظ' ىلع ديد

 ةلزنغوهلاقف نييانثلا ءل-هءلناتاأسديوينسلاف# كدحاوهلدر ةءالقنينثا ظفابءاحناو

 نال لت صالا ىلعهنا انا وردم 0 و ءاهلا ترشأف هقراخ:الهرخ رح .1ققدان زاانالةناهنلا

 مني انهو زياني هتلع مواوق ا تا !أاسوس ابو نسلاف هقراسفتالهس.فةدانزلا

 لالدوأ ابار ءاّينشتلا» ا'تناكول ىَجْنبالاقو 2 اولاد رف لت لذا كتم ْلاةفاوزمم

 افرط تءقوءاءاس منال كلذ ني .ءانثبهتلةءلاقيفةزمهفلال ادعنىتلا ايلا بل ةنأت حن ولن ارعا

 0737331 د

 قاذكهزملا يصءانأ هلوق
 هياردمهلوقررحو ل_صالا

 ىىكعم مأ ةباودلاىذو



 (ف) هابلاو واولاف رج 31 ءاثاالصف |

 عا“

 يهذيةدعوب ولامن اوهو قيود“ .راذلاب ىبس ىلا ى هلاو ةانثاريسفت ىف حاصصلا ىفو

 ناةينتلا نابعلا رم ديار ىذلادوعلارابوأن سيفا اذهريغ : ىلا هلد رأتىف

 7 ف جف 21 3842 7

 | كايرقأو ريق لوالد راط ىلع دعت, يل بابي دورك مهنه لج رج دقروف ىأ لاس دق لوالاو وق

 ١ ا ”ريثوأ ربتىم هقدر مد يعين أىدادآلا راد هللا باكريغن ٠ ميك ساامو 5 ندقو قاقتشسالا ثيدحلا ىف ةانثما ىناعم نم

 بنعم ىمأ لمأت
 1 ١

 ًاقوروركانم "ا لا هابل الاهل قو ةرمدبةر ممل ذخأي نأوع ل قو

 : رم ترا 0

 1 اتهنورمد الن يذلا مهوواربالااهعطيفاهي رشي داود لد رلا ناك ةرستلاروزح نم بيذلا

 00 دأب نأ ىدانآلا م ورعوبألافو ديمءي ألوف

 ا تاساو م ع هع .و

 ا الع. نم لسثمخأ لاهاي ساو * مهلاعو ىء مهشر وقد
 م

 موو مسد- وة 5 1 هو

 امدالاةنفلاوسك أ ًاويدانالا تنم 5 مبهكمأو ىراسيأ مسقأيفا

 رعاشلا لاق ”ةقانلا ماما
 ه2 <و هيف هندي وه نى د هم هم و 7

 0 مت ك2 ناظم ب هناك فرضح ىءهنعالت
5 2 0 

 كلذ والو ٌتأثلاقيالو ةأر 1اكإر تحصو اهدلوا منو نينطب تءضوىتلا قونلا نم قلو

 | سيق لوالاوادح اوانطنتدإوا دا لمقو ني طيتدلو اذا سب « ديلا ىفو نينثاتداواذا 6 ةقانو

 2 لاقفةأرملل دسل هراعّتساو راوظو رانك هل جدي هوس نعءانثاه عج و

 98 الباوتلاَح يانا ل قرا

 5-5 اقتشمئئاذهدعبلاقيالو شايروبأ لاق د. امنت 0-1 « لاق ءاننأعملاو
 الو تداوا ذاق ان نولو ة.برعلا نم هتعد٠ىذلاورو هنأ لاق امنت ىنا.هااهدلرو سذهتلا

 | اذهولاعا منا اهداوو يع يس وفلان اولا تداول ذافاه .ركيأضي أاهداوو ركب ىو دلو
 ا الج رلاوتاسأدنقو اداودلت ىلا ةفيسسصملا يهاب لادا تي حرش ف لاذ ميعارب

 لئاؤالادعبتلانورّقلا اوُدلاو نويعبرهداوو لجرلا درأو يصد داوو فيص «كاذك

 نيترم ؟يشلا لعفي نأ و نيتمداعب رمالاريصقلاو سسكللاب قيلاو
 ايلي و ىربنبا لاه

 ماعلا ّْد_ؤتنأ ةقدصا اىف يلا و ى م و ىوس ناكم ا وادعم .وقو ىو زىوط 0

 ذخؤنال ى عي وصقمةقد_صلا ىف نال لاق هنا لو هسيلع هلا صولا نءىو ربو نيم

 تناكوريهز رب ب عكلامهدحأ د_كنأ اوفاسكلاو مودالا لاهو نيته ةندكاىفةقدصلا

 هرغر أب ىف هتمال أها



 ل (قت) ٠ ةايلاو قاؤلاف رح ءاثلالصف

 ترا“ نيديزدعيىلاثملل نمو 5 هنلاوناسحدعيف اوقللم بأ ٍ

 هتنادجا مفنالس دقت و كرانتهلنا ىلع ةيئئاانم كاملا نم ه لعمل قَد روكي نأ كاز نوفا |

 الفا ىك ىلاثال الا 0 ادقاو ىنعملا نيذلا ولكل 0ك ذومدب وو

 انك ثدي دخلا نسخ َلْرتهَلا لح ورع هلوقفءارغلا لاو ميظعلا نآَرقلا كام ةولج وعدل

 ةثالث لاب اك نءىناتكاد دعو لافو َناَهْلاَوبأ اوثلا هيفررك ىارركمىأ انما ان

 اهباثتماناك تردي نحل ارث هللا لح وزع اوقاف ىلاثممك نآرقلا لوز ةقايئتايلشأ

 لاف مظعلانارقلاوىناثملان ةاعمم كاست ١ اذئاولَسو هرعهلوق فىناثمباّكلا هتاف 0 2

 ةءان ارتقالاأ "ا تاتجتارل كو مل و م 3 صصقلاو ءامنآلانالىئانمنآرقلا ىعتفأ

 باصصأ ٠ نع فرصمن ةهلط نيد ورا هك طم تأرق رهزاا لاق باذعل اهي ايةجرلا

 افنالاو روثلاو لغلاو ضصقلاو 2 ىهو ةروستورشعو تسىناثملاناهللادمع |

 ميهارباو ةكئالملاو ايسو .دعرلاو راو افرذلاو سو مورلاو تويكنعلاو مرصو

 ناخدلاو ةشاملاو فاقحالاو ةددشلاو قرش آو نمؤملاو ف ةّرْعااو ناتو دجتو صو

 نب رم سعوة سا ممتاقن ىلامسنلاقاهتدج واذكعو هقادبعبامتأ دنع ىفةذسهف

 قغذؤكين اامأوخاس الااهطةسأن أ اما ةحاسفلا ةروسى هن ءرمشعلاو ةسداسلانأر ءاطلاو

 لك نآرقلاروسنمىئاثما ميهلاو لاو كلذريغنوكينأاماو كان مةعفاجاهرك.ذزع

 نبانعمت مسو باع هللا لم هقالوسرن عك ىوُرِلَصدْلا قون ووفو نيت تودو لولا وذ ةزوس ٠

 نيثملاَل وال ليقامناو نيدملاتوذامننانل ؤىناثملا ليل هةملاو لاف سانعنبا 0 وهدم ظ
 ”لوس “-

 ةعاساا ظا ار نمور دتادبعلوقامأو تان يبست وشال ل نائل م

 9س و يم” هو

 ليقاسرش دعا قيل وتابل انو 01 رولان مفارش نأ و 1 ءالا مف عفرتو رايغألا مشو

 اذدهو 07 خماس نامل "اك هللا تاك ضع نموا

 لاشفت نعاشأرقو الكرد راب بنكتي تتاجر تطفي قم

 ريغنماودارأ ألم ىلع مهتنانف انك اوعضو ىءومدعت نمل, ارسا بن متابشرلاَورابسألاِ كا ا

 هدفع تناك دقو باكا لهأ نعَدْخلا ةقادنعةركا امناودسغ وآل اك ةنكاوهخهلا باك ١

 لوسرثيدح نعّىتلا دريل وابيفاةتقرعملا ذه لاق هن أف مهم كولا م وبهيلا تعقوبتك | ا
 ورم

 هتيعاش .د-ةباصتلارثك أ !نموهو كلذ نعىمهند فيكسوهتلسو لو «يلعمتاىسمتلا

 ) رشع ن مان“ برعلاناسل اخ 11(



 (قث) هايلاو واؤلافرس ب ءاثلالضأ 24م

 انالفنا برعلا نعورتغو فارغا ىو لاق“. هي وييساكحام ىلءءانث نينثالا عجب عومسللاو |

 برعلا ضعي نع هب وبدس حو د: ”لنم لو ع ىلع ىلا موصيل لوي مهضعبو ءانثآلا وصل
 كوك لعب ناقل كتر نغاومو. اوي 0 نانا بلا مهاوثامأو لأقل عوبلا

 ملفاو نئالا ىلع هادا -هبئنااولافنيذلاو ىنتبالورمشلا نمرسشعة سم مويلاو تامولمويلا

 09 رعشلاف اولاف دقو ىنا.ءللا لاق .ايلاغا-هءاراصدنا ىعيءاعب رالاوءان'الثلا هلع ريع

 0-_-- لدؤلار مص ىبالد ثنأو مالريغل نا

 عاب سو © م

 . ىذاولاةناتر زىلع ُ لو ىداغمأ 0 0 ولت :امئارأ 1

 مانأر' قرعش :اذكورك ذيو دحورف :باعناث الا ىضملوةي دايزو أن اكولاك
 . : الا

 يفاصجدالا ىضموم فات بسلا ىشملو د حار آل او ؟ناكو ةعجل .اثنوي ناكو اواححخ

 م 7

 نويفامع حلا ىضمو نويفانع'اعرالاىضمو ن يفاعءان'الثلا ىو امييفابعناننإلا ىطم و

 أر ناوةمئان ار ريسغننئالا ىفماللا جنبا لاق ذدعلا ردا هج زكناك اهفانعةعجلاتض.و

 1 ِى رالف صوار دقت ةنالهناع غاللا لوخداوزاج اانا سابعل اونألاق ةفصنانلالا نكت

 دح اولا ياقتنالإم دوو ءاعب درالاوءان' الد ءااودح الاى ماللااضيأ كل ذكو ىناثلا م .وبلاةانعمت ا

 دنع ل 0 5 0 1 وثااثااوىناثلاو

 ا رية انا ىف 0 ةئىك لا

 ٠ كابو نكنأل كار ءالا نأ نعبلعت ىحو دوحومةفصلا ىعمنياوقلا لك ىو مهقرم د[

 نقاشا ملظعلانارقلا وىناثملان ماع تكانت ادقاو لح وزَءةلوقو ةدحونتثالاءوصد نع

 لكف اهب كش امنالناكماها لبق تانآخابس ىهوباتكلا ةحتاف ] نيقو ةرهدهبة رم نامنارقلا

 ةاثما مد اوىناثمدهلا تانآت يعن سس هااونأل اه: ةهكز لكفداعتو ةالصلا تاعكر نءةعكر

 رعاشلال اق دوج لكعموخ لوما لاذ تانآ عبس ىعو

 نأ .ارقلاو ى :الا نائم كل ىناطءأ اصرخ لو « قافاعىذلاهتدنحلا

 ةءاراهرخآوةرقبلا اهلا روساشملا لذقو قالا عيبا هةكافلا ارك دفثن داق دروو

 ئهليقو :ىناثةاهيلتىئلاو ىدابم تلعج نيثملا ناك ىربئنالاكن نمل نودناكسصام ل. قو

 تبان ناسس> لوقلالذ ىءلدناوهلك نآرقلا



 ا (ى) ا م هائلا لصف

2 - 0 

 1 1 هلام“ ارينا

 نأزاج ولؤفلالا فذ < نانتثث ىرخأ ةغاثنؤملافوثن ملل نال او ورك دملاددع نمنانبا اودريغ ْ

> 6 
 لب نمو قمر هدلا نانا 0 2 ع تمدح يا ألا

 8 همس

 ىنالمأو هئارطأن ا املب ميلاخ لاشو نيود اودحا يا اواو ْ

 لماما يساف ْ

 لاهنت ندا ثليو 0 قأ فأبى ام فأبادب :

 ظفل نماواعصف“ اب لعتفاءان باق ن ندم شف ساةلا ىف" ىوقلاو لامتسالا قروب اودانه |

 نانا را وام وق قو اقم مضغ لاف امرأ 3 راوي الو ةفاهاقاقلا املا

 ْناىكَحو اننا هلنكىأهنئافد-- اووهلاهديزانأن الاسس دالو 2 ا

 نيترالوترع فردي شوو نانأ ربك بختي الفاف ءالآ||

. 
ْ 

ْ 
1 
| 

 ا هرشكءلدكو هلثمنيدلا ىأح تقلا انفع ا رشو حدف اان رش 7 ةئلاثلافالوأ

 نذئان ثلا ىأ ىنم ىتتموقلاء اجو نيباةتلعبم ؟ىشلا تبنت ةرتهتبلا دو نا و ةرصِبلاُم

 ىأعاونالارثاسو:ةوسنلاكلذكو ث ل ث ىمد_ةثالتاف :وريصم ا ىنذم موقلا'أب ءاحو

 دهشتي ناتعكرناتءكرىأ أقسم جملا ة الضال دللاثب دحىفو. نين نيتنثو نشل نيت لا
 ىارعالانبامدشنأ لوقو نينلا نينثا نملودعم ندم ةيعاب رالي ىهف ةياستوأ

 اهلاقمات قالا تايكالو :« لاو ةئالتلاالا نبك

 ةزعرشك لوقو نينثالا لبو ةين-الا نمةثالثلاةمالثلاءدار لاق

 ىنتاقكلةحنكلوكليلعغ هب ةج شت تلوماراطعَتركذ

 لالا نالع و.دشالا مانأن مناثالاو رعشلا اذه هر ىف هرأ لو دينا ة ره يطع ريس ىف لق

 ينم هنال عمجتالو نّدمالْنيننالامويو نينانأبلعت نعزراط م ىسوءانثا ع هباودخالا هديت

 ١ نيناهآت -اعدتي اولى سلا هنا كح ةنداف و دشخلاولاة فضول اكمعمدت نأ تنبح تاف

 لاك شا.قلافدهي و هولاو هسايقوءارقلالوق نموهاغاو عوم-عسل نينا آىربْنب الاف

 كي

 اذكهوهبلاحلافقث هلوق
 ها لصالا ىف



 ها هررحو م.«رلا اذ. مبلصالا

 امو اوتسماوهل وق ند ويسداكحامالا لعتفاريسغىفءابلا ن.دآلل ددسمءان مالكا يف سد وأ

 (ف) ءاملاو واؤلا فرخ 0 ءاثلأ ل ضف ١4

 هل ارةؤةدئافلاافاناثلثلاامافْنتت اتاك ن اف ىلاعتهلوقو ناّنثم-هاوق نم ىلع ونا ءاكح

 ًاكلنكرو اديس اوخنأ نيا اذه ة.وأوقو 9-0 2110 ْن هونت

 اتا تاك واحفن/ تمار ادلب تناقش نانو رول .الوةرسشعلا ىلا فاضمةثالث ثلا
 0 ١

 أ نيثالاناونتناُث ان*ثكإلذكو اد او اذنه نمل ادحااونان ودسجاو كان اذ_هتلقو

 | انأفر. م ءقثاالا نضيتاناو نصنلاو عفرلا قرسشعةعست كرش زاخر قمن ننلا و

 100 داس يحاوجا# ,نيئاجف يلع هيرعت

 0 تفكر الف ءاشلا نو كح با تبلتجاانمنا
 ا .

 وم ' :رعاشاالوقامأو 50 نمتلوقنفا تاو ىونب نبا ىف لاف نم لوقف ىونث هيلا ةبسنلا

 موج ّّه 0 58 2 ا وس

 اراض لطتحا هذ نوع فز 5 لدأدتلا نم هييدخ تاك

 | هدعبامنلا هئاضأ ًاقةرو رضااذادعألارئان يرن نالاج رخأف ناتاظت-ه قلو ةينأدارأ

 أ نأل مالا ىف هقحناكو ماهاردةبيرأو مهاردتثالثكاقب امركم لظزج نمناتنث دارأو
 يلا امبمتفاضا نعنات أس او نامه درد مهاوشب اورمصتقا ممنأالا ةوسناّتنئاو مبهاردانثا لوق#

 ايلمإلا نع تدوياعمتا ص تا رلأسمنا كاامزبف ذوعغل هدانا ىرو امهدجبام

 ا اهؤانثرعثلاك ليعْنمالا ةماينلا موب انعام ةماداه وانتو ةيدلسايلو لاغف

 تلذكو نيثثانياثاوةثالثةثالث نع نافو ري هود" فا اهثلاب' ياه“ الث ةواهمنأن ىأ
 1 3 و 1

 2 دشناو ىشمو عابر
 وه م "و5 و ود سم وو ١ ئوعءد

 .باذلا نأ ل مةررع شكر تو 03 اخو مكس دقاو

 2 ةسم © مو

 ناشالتانبب رقناَذ درفءال نانم-ا ناثثا ثمالا ب لدا اوضاع ا ثمودانسأ 237 رخ 1لافو

 فللالاؤ نادرف الو ناخب 3 *اتلاقلاقنو قرف اتساعا ًاةثالثلا نام ”ناامهدتشال

 نلأة.الا ف نفاالاو متن. وهو نالفةسنن ا ىهاولاهاكناتنثاولافاس رو لو نا انا

 و. 9 .٠ , 6 هزه 4. 4 4 . .٠

 هد ده تناك اذافاضنأ لصوت ن دن اقفاالاو ىنام-عمفلضإالاو ظدالافرهطتاللصو

 فاالا



 | (خث)  ءايلاوواولاف رح.« ءاثلال هف

 هلت ادن علزناذالجراللابقي ولزنق هذفن لاهم ظهتادزع هاج رن هلع ريفلاهقلغا

 الاي نعقنيالنالنلاقي و انهن تلقدهح ونع هتفرصفاهولج راادازأاذاشيللا

 ةد :ىنأي ىناشثلا لهالاب ل اقرت !ىعأ هلا مظمنا رهأ لحن رلا لعفاذاو لاق هنو نع ْ

 نضون تليق مشتل العن رت ظاعىازل ران وشو ةالصلا س مشع لاف مهاعدلا تي دخ قو

 هلثمو ظفالا و لوالانذ_فاذهو ريثالا نال 2 ري , تأ ةلافنمرخ رح ؟ثيدخ قو

 زيزعاا لي زنتلا فو دبشت ا ىفانرملع ىهىتلا ملاح نعدل> ررصيت نأ لقدار 07 "الى ملا

 اى :اسرغيلفةقلاو سول قايناكنمضهيفتا ازنءارلا لاك: مسعر رودس نوما
 ىامهرودضن وش جاع لا لاق ماقخالا ىلا كلذف ضعبلاوةاود هلا ىلع هلكوطي وبخحأ

 مقام نول ونوم هود صو رودس ه .هرشغ لاق و لسو هيلع هللا ىلهىتلا# وادبغنورمتس

 لاق م-فر 1 ,م#سأ الا ارقانا سامع نما نعىورو .كلذيةتا نم اهنمساةنوزت ناو

 هكا نلا تيكن سل طاوروصن وألا تاَءوعنالعذلاننوهو قالت د رعلاقوقو

 فاشل لراس قؤتناو ا ومودلا ن ضم قوت ذاتك فلل ل قلاؤنامجي وطوهتفطعو

 يلج "املااهدروأ لب اىارالوقب اساَر ءاآتءعسولاه هتنادةفهتفطع ئىثلكو ى ءوطناو ا |

 اهدوخو ةياماو ةيدارأف اعيطقىأ اسر المات تبغ رام ءاملا نءاههوجونئاوال اءادانف

 قنغَقئاذا راق و همد- مئوسوالاوو وراك ءانملا نع اهفوتنون لنا

 هقنع كدقو ءاحاذا [.اماقناسءام هنشذ:سرشاللاسقناو تاثعلا ات ءاج هرشح ةذ ثذنعهشأد

 هلوق همو هقنعْىكذوه+رغاو عرس جود دك! يملا ذاو هقنعد ءانع اذاةلا ات
 انو هوو ناو كالبفَبع ىو أل ثعز نو ع9 -

 ليف اشرف 59ه ةءللت الا سزافلاك لص تازوضو هقنع ئكدق ىذلا قداسلا سرفلاك ءرهىأ

 ديكوتلاهت دئافامناون نتا نعل! هلوقي نعد دنا كلذودهكوتلا مادشملا عواطتلا نفنّتئا
 ع 2 --ء 58

 ضنا ذاق ىلاعت هلوقوىرخالا هلوةرد كج اىرخالا هثلاثلاةانموىلاءتدلوقدريطتو دبد_ثنلاو

 ه 4 . هى 5 7 . ٠

 هؤانناتنملاثنؤملاو  ةذحاو اوق,دك افددب>ا راهن أةخفنهلوقب معدقف ةدحاوهخروضلاىف

 تيم صم ميليسا
 لإ ضأو ه.-اصىلا ام .هدحأ تدق نيثثالا نال تدنث نمدنأ"اماا ن مدن أ أ ىلع لديوءاءن م ةلد يم

 : تنىقلإلل ذاول هذاك ل عفىلا لعق ن مواقف ءاج اوءان [ةلزنع اننا ىلع هانامهعج كل ذىلعكلديَ

 : م2 م .َ : 2 2

 | نيهلإ اوذضتالهتنالاك وىلاعتدل اوقامأف د_>اولا فعضنانْئالاو هقنع نمكدق كلذ عمودو



 طبضاذكهملاة:اةلاوهلوق
 هدعبامف و ه-.ف لالا

 ىاذكو حاعصلاو:لمكتلاو

 سوماقلا قىذلاو ساسالا

 ها ميملارسكبةاغثملا

 ((ت) . .ءايلاوواولافرح ه, ءاثلالِصف م

 ودم لاق مده ٌرانلا تن اوى عني رفاضتم كلوا اودذارتىأ ءادعالا كمتانولو هلونو

 ٍْ نموهامناوزثىةياثألا ن مىدنغ نسللاق « دكر اذ تالا اعف اللولو

 تيت نمار ولا لاقو عيباتلا فن ١ الاوهتدتاذا هس لا .زلا تفت كلوق

 ًاهننوا نا نك اذاةأرمإا تي ردا قانا تب اهاونسنات ؟نه!اسووزل ىلا ةأرملاةانقدَماو

 از ”حاوزالااهل توج ىلا ةرل اة ليقو ردقلا فأي نه:سشام غنا نهو اه اوين نان أنما
 | ةونث الث تامىنلا قاد خاوز أ ةثالئاسها تام ىتلا هانا ل سبقو يال رلااذكو

 اوىفان' الاك ةمةاشتماو قدم لح رلاو جاوز أ ةثالث ئاهلتام تا يتلا ارىر هوما
 5 2 ع ١

 .تايفيثا
 ينك ايخاو

5 1 

٠. 

"2 

 هيا نانا 8 1 : يارلالا ردقلاف "يت وشراغمل جاتا يقوعضوم

 دلو دل !ا كذا انتمي 2 نايت ن وت

 5 اا 0 كن سؤ ىئ الانستا اها يعتاا فالي

) 

 هدد 3 مادو 66

 ا 0 200 نحس المل قاسو 5 10 ئ لجن

 قتلا ليسن دل لو هيلع هللا لص تلا لوسراند سة صو مارش الا لوقلا ىلءوهو

 | ىتلاوهعا رحأو هفطانعتىذاؤلاءانثأو هل ضرعاللب وطفل متسامزثك أ اوالوط بهاذااوه

 مانام هتيشم يفت هاهم هيلاكتو ىداولا امو . هم لبمجاو ىداولا نم
0 

 ةداةشناعثيدح فو هبطافاعأ كاتى اذكتمت ذة: لوةنءسفيعاشت ىأئتلا" اننا
 جوع.

 فاماعم ىهو ىئاغدخاو هنمّيناام ىأنت 5 امك قددو هكر اميَدَسَأ امهنعهنن ا ىضراهانأ

 1 6 22 هه

 تتلو هن بول ىنعي هقعسن مننا هسياع هيي ناكذ 7 رهىلأ باخ وب «فيءاضاو توثلا

 ةععاو خخ 5 ٠
 ةانتحل» نع ةتفرت اخي هشنلو هنانع ن مانا ”«اسلاقب وفك أءاننو هنةفطعابنت ىَدلا

 ١١ .هلوقهتموهنم ىتتناامخاشولاءانثآو . نيثثاهتلعج ىو .اينانثثاترضاذاكلذكو
 8 و 2 200

 هلوقوا لصفملا حاولا انل ضرع *

 و سوو مده

 :علامالا ناب م عفوت 27 رملي نا

 3 يذلا ةيناثالستو نورثكم الراين! نال ىلا ارغالا ب نءنودودءملارايخلا م-منأ يعي
 ا ول



 1م (اغت) هأيلا وواولاف رح د ءانلا مف

 و ل مهو سام ع و

 ىيثاجلا ماش لوقو * ىرذقرل كي عصا « رخآلاهو ا
 دوما هم

 رن نبال 3 يقوموا 00 نيلحا تكن *قس

 موربون# م ا

 دك

 هزطضاانا ىذا منيا ًىرهزالا لاق نقش لاستل كلذالولوةرؤردص للا دبل

 لوي زدالا ناك هلاتلعل علق أت تاقاذاكداليمثَوب اقف نضالا ىلا هدرز هنشلاان |

 قرب نمكلذكف أر امال -دالا ف ناكو ىرأ نم تنأر فا اوذذ. >6 اهانتز فولاتفتؤلا

 ةزه-ه نت ناك ة بلدى هو اهتزهده حر :طزاخاذاة ىأرتو ىأرتو فار مقل طالاىرتو وو

 هلوقيل مو وم دو قطار :او شومر

 اذاَلعّوَم لع رلاقب نضال أَ :ر له مالاكل | هحل دوابتروما ءاسكن «مالُع تارك *

 ىنآال وو تاك اجلال ةزمهلل الاقتتال َويرَمه فذح 00 لمانألا الغ ناك

 دعت ًارئاغنم ئهوة دو نمل دعف ةرباغن .«[ لاف لغفأ ول سعف ل ءفرب امنت الضنوانإب“ انلاةفض

 ةثلاك هلا امرؤ زان الكور شةراورض والا ةزههلا د رويس دقو لا 5000#

 اهنا ةامر هان هفردسةلا اهماعو هيلع صان وهنا لا تانك دلع دنال ل مطا ى هيفان"الا

 لاه" قانثالاةئلاث هللاءامز ثالث للاب هسا لدرلا يرام تواامم نم تهدأ" ةلوعنالا

 ليجلانةلدتم ةءطتلا توكتشا تانثأ ا!مناحىلا لهدم نمةعطقلا ىلان“الا لا ةديبعوأ

 | ةيلاي فانا

 ىفامالاة ئلانكت رمصحاذلا. ماع ةديصقنا و

 اذا 000 ةيأ له هاكرمشلا هامرىأ ىان'الاةملا م هنا هامرمهل وذم طولك

 ير نجزم ةياغاهتم ياا

 خوج يصرشلا قا ايمهشرَع * .اوُمرك تادوزعت او موقلكلب
 8 ثنلاب قا ااهعجنو ناسنالا سأرىل دمر جةيفنألاو و ود وأ لاق هلاوعسد قف ارتالأ

 ايان رس ميضووت ثالث ىددندح نمءاك ام 27 ودي _هلا نضنلا ”وتفيففلا زو كولا 0
 ٠ه» ه. هو

 نم ةلوعفا ةيقنملاو لقا الا ىلعا معضواذا ل ويرد قلاَتيقت لامي ةيقئاوفنلالو

 ندولاف تذل ندية تبلل لاقو تيا قواعتلا ضل بداعي تف

 ةغبانلا لاق لل لاق فو ةقئومىهفردتلا تت هلاوت كلدكا اهلعح :

 ”«س و هض ما

 دقرلاءادعالاكةئآتولو ب هل» ”افكال نكد 6
20 



 اك ءايلاو واولا يفرح »* ءاثلا لضف | ؟؟

 تراقب 2 نع كيبل ا اا ل ٌءاطالاو ةيادلا ع ف»ذرلا عض ٌءاطَقلاَو هتاظل ٠ نمتالفف عالاو هناطل نم

 ةأّذنا ىهوةطأ 21 !نماظتلا لص نا لاقن ولاه هرخونم ن هسرفأ امنه فسر

 ش وهليتو هنيلءاموهليورسلان ةترتوعللا 0 ( راقد بكاذملا ىَطتلاو

 ١ ءاشلاٌثوص* ها غن ) قتلا هتف رعألاو فيس الا ةقينحولأ» ءاكحرسلان مئالام
5 

 1: ةادئدقو اهريغو ةذالولادعءابلعلاو غلا تو ءاغنلا مكسحمملاىفو اهلكاشامو ردا

 2 رياذلا ةيغادالوةيغان الو عارالو خان هلامو ةاش كلاةغاثلاو ها ومو

 1 5 ماش ءالشاة ا تعم» لوو دل اوةاث هلام ىأةقانلا ةسغا غارلاو ةاشلا

 ا ءاقث اهلذاشب“ى تال هرب غوتاك ْزلاثد دن ىفو لينا لهاوصوربالاةيغ ارتعمكلذكو :

 عيلعمللا لمنتا ل اوسز ميدو ايداع تدع رباح ثن دد هامو فلا حايصُمقتلا

 كات أاو لافتين 1و افلا: نقر 3 هل النكاح را و

 9 »امرا ءاغثلا ىلءامهلجاذا يعي كرو اهو ًالاقيو وعراريعبالفو شت ةاش ىفاطعأام

 امثال قخارانقإ 5 ا دعا عا غ ازالو غل رادلاب
 ع 37هس مة هدد

 ا ءادغألا كتان زو لاق هعيش ىأادوفديءاجو هعبت هي هيفشم ان لعد ممتنك وَ

 اكذك طري ذا ناكل لج رلاضاخديزونأ يني 2 اولازيإلو ك.لعاوكأ و ا

 'حارلال ا هرثا ىف ءايساذا هوني هات لاقي ىربن ا 1

 اهنفينأ ةنوحلابحاحو 2 انوي نأ ران الاردا

 00 0و 00 ايه تبع ت تار ا

 ء 9 4
 ا 3 1

 ةاثلاولاك بوعي نعةريخالا نا اوان !عجلاو وُ ءريدةرذقلا هيلع عطواميْنألاو

 نازل لوقفيفتلا داش وتففخ تشن ىفا# آلا عج يفلافو ءاقلا نم لدب

 د1 عدارجتاراصت ىو اني 8 ايداع م1 !تدءدنهرادان

 , لوم تاما اهيفاثثأ « دبل -قادقونأ ا ناو
 الا لءقو بص: يتلا ةراجلا هوبا ىف'اب ايلاف مزقت دقو األ نيب ةمربلا اورباج ثيدحىفو

 فان "الا ١ىلع اتعضو اهتم: و ىفان "الا لعاهلعح اها و دي هلا قل وقد ازامةةزموااواهماع

 اا تيمكلالوقهنمو فا اهل تاء ىأرذقلاتْثثأو

 -2- 5غ هم وكو

 بص نيح انبالإْث نال »* نراقب فكر انف

 السم ا لاو



 ا 0 (مطن) ' ”ءايلاو واولاف رج « ءاثلال مخ

 شاك ذب ىرثي نأ ة اخت « رمضمانأامنءانا ىك الىناو

 8 م . , . د |. بي 3607+ 1 1
 وهو طقم لهناىأ رتمنالف نيبو قيزامم-هاؤقو روح رفاداهن كرك الذب ىرث تيك لان

 ع 2و 31

 مكماحر وأ مالس-!!هملع لاو اء كج« اودى را سيب لوقينأ كلذز ساو دكا
 رب رجلاق مال دانا

 قرثممكشدإ و ب ىذلاناف 37 ا مكشيو ىدباوسن والف *

 م ةودو 2 هد اق م

 اج هديا ا و ا ضرعشد قرر مو ىرتر متلو قة برعلاو

 لبو ضرالا ىفنسريفرلملا نوكياملز اوفر لونان, كا ق وذو مئاارغلو

 ناىأىرتربشف مهلوةوفاضملااو رق رود رج 7 ىرث مملوك هماذ فنيل

 م

 مةلك ٌبابنموهواوفذ4 تالا شور«. ةىرئارمئاودارأف تورو ولا اراد

 هور 5و 71

 قلوتكيو تادن 6-00 هاعرتنأ هلا نكءامردشن لاطاذاو وف رم مهلوقانأو عنضأأ

 ىع' 59 يزعل ناورلاَو ريثلاىأىرلا بيرق نالقو ىو 0 كلذفعبازلا
| 

 ىك.ةو 1مم وا ةرازغل تدل رك وكلا ارو ىورتريغصت قون ةارملاو اول

 للا قمض ىلاةئاضالاددعلاةريثك امناكفاهت نرسم ترا زبكال ا

ْ 
 دلو ن مثال ساعلل لاق 00 ريبكل لاة وج ىلعريغدتوغو ع

 ةريثك ةمنخ بك او 5 :رهالفلا برا م لالخ نالاتيو يع مهلا اب ثلا اددب|

* 

 مسا 5 او مولا نمارلانهينشنلا ىلعح 1 ركل راو رمقلا قتلي ءلدةورْملاَو ددعلا ا

 لدرناوررونأو فو سا ةعس ريل رم ءرد هلا ةسأ نيالا

 ىلاعلا بلغالا لاق عضوم منا ىرثأو رعشلاةاؤر نه

 دعا لكان: نك أ * انا

 ل 2 و قاطو الان لجرلاقي قا ارئاعتلا((اطن)

 لوة:ىهو اهيم سوا دوست ام لموةيلغاقا لذ بلا نأ شيد و

 انا و هد

 22غ مهلا سام واطنلا دي #23 ا ”اانلاوذ

 ملكتبال نالف لقيام ىس يدهن تاارأ عابتلا اَرشهنالاوذ لو ةنالمالاسلاةءلع اقف

 عءودصم

 قا يلا خرذياملوأىدااوطخ | ءكتصوطت# ىأاط5 لا ىشع وهلاةيو لالا

 | نمهناطق فريال هناطتن منال ىوردقو م اب تعطير

 ( رسشعن دان برعلا ناسل ث 131(



 للا جرلاهركال ىنا هلوق
 ها هررحو لصالاب اذك

 مروييعم

 د01 «٠ .ايلاززلولادفرح ٠ ءااللنعن 1
 ةم ءدته <

 رينز ةراهازتزتك رن او سيبلاو ةيودما دعيت ئالوْتيد هير ىهفاكرت ضرالا ترو

 ةقش-وألاقو ةعدبلا بارتلاهأ شيسلاز -ىرتلالكأينطاذاف ثيدسملا فو ىَرألاَز

 ْ ىأءايروةب رض رأو تا 7 هدو هاهنا تنرأ اذافاها رمل بع اذا رثضرأ
 وهيا

 5 ف اديمخو تكن ادام 4 انا 75 رو ا

 .ىد هل

 | ياا هنأ وزجك اك 1مةدح و 58 0 6 5 انس واس

 نع نع ىغءىاهنأ رتانان هاله لو ل ل قرا هو راطام ههريطيف ريعسشلازيخ ثيدحفف و هيلع

 3 لدينا رانا ازال فاو ىنع ءرفتست نأ ةفاكغ ىرلا رك الىا لا هنأرب رجنءىورو هنسانلا

 ا ْ ا اولا
 0 دشداو ىرثلا ءالعف ىلع ءانرثلا بعون ىرثلا موماا

 و 1 هاد هزأو هيفا ريغ # هان نمر هالااذخ : قل

 نهتم نيب ضرالإ ديعضي ككل .انفتال هلا رو نان اكد ماو

 ا نواب اواكامرثك ةيبناللب الا ىرلا نموه ىناثلا دولا د هد ىتدضرالانافراشنالف

 0 |نيجاذسه لعفير عنب ناكورو هنموأ لاق ىذكن م لعن اي مارال روع

 زوقك

 أت ثضا اهيا نيتدصسلان ب ضرالا نعنييلاعفزتنسلاو علت تترك

َ 
 مف 6

3 

 هد ١ تحت

 و هيمل م ءامعياعيصقيودلاو طقالا ىو ءاملاهتسثجراذادِي رولا

 ْ يونا رطل او ىيوششتدظ فور ىدشتلا ىرالاو هت |[
 ١ | قرف :رطملاءنيعنأ كلذونايرتلا قتلو ىدتو لاب اهب ارت فذاك اذا امرت ضرأو نابت ناكم

 0 ا ع 7 2 9 2 5 ل
 | ل ضقودو طرف جدير كارعالا نبا لاق نّكرالا ىديووه قّداذ ىىح ضرالا

 لاق ةرعلاب ىدشت نيح كالذو سرها ن معءامملائرئادبو ورَلاربووةناغعلا ارعبش هينا.

 2 - 8 5 2م

 . كحل اهناطعأنمااملاىرت 35 اديدقو تا سام اداب ند دب ىو لقلب

 رعاشلا لاف هَرأىأنالذمجوفبنغلاىَر كالا لاقي قرعلادبرب

 اهريثتسأالو كوملاَن ماها »* قرأن يلا ارا"

 ريثكل اق“ كي تركى ااا ارمس بكب تيرثلاقيو ترسو كب تحرك أك يثير لاقيو

 جاك كذب كرين لما نم 7-0 ىف دعتام سائلا : ”لن او

07 0 200 
- 

 سوم ع

 ىرتْني ياا اع يضرملا

 , ا



 ريثكل !اودو ل.ءذىلع ىلا لاملاو ريثكلا فينخ ملثم ذاملاو م-غمرثك أنك ى أ ْ

 14 (ىرث) . ءايلاو واولافرح * ءاثلال صف

 ملا دا ثَملاملا ىفدارمم يه مرا ءلصثيدح فو: ةركم ىألاملل ةارثما ذهل ةيورغال

 متاح لاقريثكيلا لاملاا زئلاو ةرتكتلا هارتلا نم لهن

 رسفوهلداك لاملاءارثدارأ و انتا تولوا ردو

 . 1 ةمقاعلاهلاملا ةرثكءارثلاو
 مدسو 9

 كيد نهدنع بالاخ رو 35 هللا تي للاناث

 ىفو ملانرتكي رهو رت اولاث ناو ”واورثكا 8 00 مهر ىاوشلاقارتوالارأ ولأ
 21 جع 5 .دع

 وو لْوارثرْنك ىأتدشمأ وتد را قدماه يخاللاو .مالسسلا ه.1عل يعم ثيل

 م 0 9 < ع 6-6 . َِ 2 م2 . 5 .٠ هاا « 2
 تركت ادازورئاورئاواو_.ةراوراكحادانورثب موقلا ارث ىعدالا كم ثامترثكو لاملا

 | موةلاانورتو ذود يملا انيفهلوقرثكيال ىأو د ءلااني رثيالاولاو مهلاومأ

 ةناجالالا 4 نافل لاو مي« ددمو ايكو رام 4 ا 6ينياةتبدلا

100 

 ىلا زا خازوتألا لاق ||
 ه مر“ داسوعر و 6ه- همس و9

 عضعضاملا كل هفنوح رب رب والا قد وَ وى لاشفيتكدقف 5

 "0 العربنيادثنأف ظ
 8 همك 2 دى «*© سا ةءفهم

 د 8 بارتلا ىلا هب نسال نعى عى ىرتومى رو رتهبانأة نال ترو هءاقوالودعت :

 هنا 210 وزغءهلوقو انزالانيطرصيإل ياذا ىذلا بارتلاو هلدقو أ[

 ظفانا اوغلابى راس كرتو ءأ ارا عجللاو ىنايغلل | نءةريخالا ناوّرثوناب ري هتتثو ضرالا فان 5

 عدالعلاا مرو ب ةهدلغو د« 00م

 ةيهأى قبحدع تيمكلال اق هلا 1 لج رلاكرلأو

 ايفو ىرثا نيب نمدصبق مك 95 ىدكن# هور اال 8

 وهودودم“ ثوار ىرْي ل جرلا كرت لانو رمد ثماني نما نأ نمو قرأ نا

 ظ ناكر دك عونا منادار ب وك هنأ لاقي ترك اانا امو هفىرأل '”الذكو ا اذائرت

 5 ابل ادعي ىرألابي د را 100 *ان» "الا قوودت لعبوا و لام

 اع 4 00 هذ هلل تءفالهنالاد_هانلقاقاوهدمسنب الاف لعاشلا ظناباوغلاباكلوغنملا



 مارثر 2 ةايلأو:واولافرح هب ءاثلالسف 100 ١
 ْ 9 . 9 . 0 41 م 5 5-5

 | ءيفذولوقيمهن أ كلذ ىلعلدب . ىدثلارادقمةرهدق تناكمدينأ ك لذو ديلا ها: عمن "الريغطتلا ىف

 1ممالارك ذمئد تلا ناكن داو ةيداوذليقو»اهلاهيقرخد ألو اعجب يتلا وذو ةيدلاوذ اود

 ْ ليقو ليبوأتلا اذه ىلءابتنأ امة 6-25 اهااةفهرُثك أبهذدقىدأ ةينباهأ 3

 اىيشلابك 2 نما منالنونلا فذس< ودي اريغصةو»ل# و دي نمد طق دارأ هن 0:

 ءارغلا لاو قاقتشالاروهظاذاشل! نزولا باكرارتضي لوا ها قامةمضلاو او يفءاباا بالقناو

 ءابنلاب تعبانت ثيداحالا نكلواذهالا ناكل صال ىرأالوراف ةيديااوذوهامامه ضعي نع

 |لييراقيالولج رلافنوكيالاذهنال اوال هال ال_هذىهو نيِدُنلاةيظعءاْتثسهاو
 أ 015 الاودي هيد ,رمودشيمادتدقو تبا اذاىدثي ىدتلاةيوىدأأ

 اولارانل ا اهبدقتن 2 ,ئكرو مق هلدأ 1 ويح اباو سامش فلاه ةلدارلاق تن ليقو تبن

 ا ٍدازربادبا ارهيةيسرافلابهللاةيوروصت مونألاق ةءاَدُ وهاذكه داربادها ارم هلوق

 ا وروع : دل و هء همتعم ماررولصالاف

 فوتون الج اودارأ ب كر * فوم! اهفاصنأ ىردتو 5 506 رحو لصالا ف

 ْ يدل ددو امترضملا لب الابر محلا هلةانسأ هيشو بكر لاف ج دقودالع أه سش

2 55 

 | ل اولا اوبلقمت لاق فورعج سدأ اذهولاق تدميس مب معزوب وةعباهاكح

 د جيرمان عداكحامنا ناكناو ظالتخاووم.هنماذ هو ديس ا لاقت ىَرتلاو دود اا نهذو هم

 | رأت قلاب تاعث لاق هريغاجب ردا ىعيتأالا بوةيداكحىذلاا ذهن ءلجر عونأو

 لالة ىعو تزمهتمءضاذ :انىذئانركمو 50 ىلع و اوةوقرعلا لاثمزوم ههريغ ْ

 || لثملاىفزاءهتماد جاوز م تال برعلاولاك نسوتتلاَة سم قيال نوني وأ

 ٍلاجدتورلاي لاناوسانلا علا را 0 9 عقوم فيزا رتل فال

 نمور الانولدعباينهقثبام ثيدحلا فو هانلانمل هداف وراك ةدرلاولامقولو
 ْ 0 و ديد ثنأرملا ىواوأوق مكي نأوللوةلاطول ص ااورهثكلا ددعلا وتلا هموق

 ظ لبقمن بالاك ريثك فزد سو ولاعو
 01 ا ماو 58
 نفأ ند زا جا ىدحا تاقل # ياربي نمو رثو

 رمش اوراس" الابر 5 ارك ىلا 24 : :ركارك اماز ءالا ةاداياتس
 ا 2ع

 1 8 7 هع

 ٍلاَمْن متو روري كد دع عمت ةورثو نيف رول لان ىلارعالانيالاوو لاح رن ةةز ولو قورتو
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 اال (ىدث), .. ؛ءايلاو واولاف رح « ءاثلال مف

 ه2 . 570 1 0 05 0 .٠ - . ١

 هت[ عمت هنال كلذ نم هو وسانال حدا از شكلا ىُثلاو .ةسعفددع ةعفدو تح دماذا هنانح

 دتسللا# هتايعفلجرلا ىلعءاثثلا ةتلاَو هيقاتمدْكَعَو
 ١ ع 8 هع" و 8 5 6 5 22 ,

 راف اطوال 9 هوقو عر كح نماىَل

 لئعفل فلسفي وهسنلع تنل فيلا لع تدبتو علا طل اودلاةْثتلاَو

 دنبال وم رو زاد

 داليلاان حوش ولاودوو د سار قرأ ذبالبلاق ىّنأ

2 

 عار 17 نع هتظفح لاملاَت دمت ىذه نأ ىدنءولاف كاذهجوامىردأالوءديس بالا

 كارعالا نات ملا لوقو
 اع كيل

 ىلاعلا شلاق ىر رمل

 لاب فدع م لحلول ىدافت ا

 هديسئ الافق دئفلار 3 نا دا ًغاذهو فارشالا سلا نمىلاعلاى ملا لاق

 داولان متلك املا اذه ىج نبال عج ومالا هنالءايلا بال ااذه نمهايلا هيذر ولطتإلام ىلءانيضقو

 رخآ عل -طومقلافو داولا فن كو خأود و بأوحنو اولا ندوظاتا هال هام, قحاو

 ىدعملا لاهو هلع تدان زلاوعوشلا حالصاَةيبنّتلا

 بها ابد صدوَقالخأَو 2 ايمو مانو

 عل 9

 2 همي قرع 5 اهرغااتومنط وا 0 ًكقورعمبت لاق 22 امنوا نوما 'لاك

 ادا 1 عفقدا 6 ةرارغبتو شح ئىَث *لكورتل اًةفاَسحو نيتلا فاك ملا 7 ردلا

 - هاكر - ع
 هن درو رم اريسق َقئلاواتتلا فسح لاكو مى المىوزبو 5 مَ المةزازغدت اك 1 ٠

 هلوئاماف رسكلا نماهدعانل ءاثلارمكما اضيأىدثولوعم ىلع ىدثو د عجواشبأ
 هم وره مو

 اندلاع نم 03 تايلسماسلا تش او
0 2“ 

 انإاباو» ةيدشلاوذو ةقاشالا ءاملان نمثو لسانا ادير نأزودقو طاغلاك هنأ

 لوتغملاةيدشلا ىف لاول يد زم ا ىدّيرغ هتوهواتههئةيدتلاَف

 لاق ىديريغصت ىهءاسهلان مدل اودل قاما لاق هناءارغلا نعيد _ ريعان اف ناورولاب ا

 ! مطل وىيعللا نعلم 3 وساد اولا 6 امنيتس دوو ايراطاو

 ا لخزلاوذأ ارمالودو ثنودورك ذي ف ورعمىذُتلا هرغو مكحملافو أر ىنن ىلا (ىدن)

 اذك حلاريثكلا ىئلاوهلوق

 حراسركحد :ولصالا

 هكردّسا اف سوماقلا
 ركنا نفك ىقلاوزاتم
 هديؤيأم دعبل ع نكلو#لا

 ريك امد ُِ ىل اداوملا ق

 مريم ما

 ىناذكس هاذملااهتيهذ هلوق

 ةلوك21|قىذلاو لصالا

 ما ففاوذإاهتهذ



 قاذكمردملانايئدءاوق

 ساسالا فىذلاو لالا

 ش مرا ْ هاملاو واولا فرح يف *اثلالضف 15

 قرانا عضاوم مْوَحىََنلا ل دأوداسنلا لص ىأ ىلا َتأروام منعهتلا ىضراهانأ ف صن ةشناع
 300 ا 5و 51 4 2 مع دايس 1

 ىلع ةيكلاك م قرح ىهودبوت عجب ئوتلاو ىاثلا يدلنا تار الاثيدطاهنمو هداسؤو

4 5 1 َ 

 | تارص*ث ”سؤرني عمال فار ءالانبا .ضغاد_:ءءاقسلاقرتخإ الثا ضدل اذنو
 .د ه 0

 | وتو تابثعملاو ناس هلا اذ 6 4( هيل قبولا اعلي منكر هثوأ

 اهلمأوسانلان «ةعاجاةّس الا رشا وال ا هريغص] و ع ول اذ»قد هرطي امدح ىلع نو و

 بمص يسهم

 طقرالا دمج لاك ةريخالا* ءاملأ ن نملدباوغاهلاةَ أوان عسا

 همءموت . - 3

 1 تست رزثتما : صخةلوأادبن_ةو 5 رطل ن ناهرلا مويدن'اك

 | ادن ذر ردك نابث مضاد عراَص 531 نا .دنا نمل اثود

 1 6 0 ريهزلوق غاب ةبئلادهاشو ىرب الا راضزابىأ

 كفل طباووزعت 2 000 ادوو

 0 1 يوما روك دقو 2201 اهرزكأ مو و

 اءانمنالاءن -هرثك ؟نآل !هتاوخأ ق عالج ةوثاهلص ا وواولا نمةسكن انيق ا دن ءرامتخاالا

 | هنلاهتهجواذا اشور يخ دعباربخهل توَسمهاوقلو ضع ود 1 واوا واوا ن وكيت نا ةنيمانتلا

 تكف يرون تبا ذاٌلش تب ةءلقدعبت ملأ تالا تاب وقنا
 قعم فة ف رم ءاعجبوهاتمعا او عب سيلا اولاق ندم ا مرثك الجاد

 لاو هيثم هديتك فتصل دب نيااهاكجةش

 هم <

 فلا 1 د نمهتفاس أمت 5 دريغيفيسلا حلصيلد

 ْ 0 سا 1! نيا دع هد ءجباو هريغدبلا ف ضأف ىأ

 0 انوعئاهلاو ااا ىئاشرا واوروبا هي ردو ازمات

 هو م4 معو مم دش"

 ىنملا ىلءانأس وأ »* تدماردتىذ نب

 - ا
 .٠ وامل | 9ةوض 8ع

 هيلع وشو هنت ل جرلا تونه نمسا مك وهمولرثكيو اذعيب ىذا ادارأ

 هن امس



 16 (ىأث) ٠ هايلاو واولا فرخ« ءاثلاوءاثلا لصق

 نموا نعل ذروة هزل نم هيأَدب نأف قزعلا ىفاماف قدعلاو

 هلام :اهمضر قف ا قون . مالزقسأ ٠ ندماه مفر ط نيب عمم مث نناحلا اذه

 عم 02 5 هم

 ينارعالاننا لاق ةبوأ هن نالثونا ١ او ع نري و ةأوتم لباواتهعي و دقو يوتمزبغجبلا#

 دخلا ن طانفنوكيو اللفة لنا ةانىلا فكي طتسولالا اطاسللا عض ذومؤق كوك“ ولا

 هرتغصتاتو اذكدنأت انو 09 ( مع ؟هتلاودؤلا نطايفروو : وكادت ءالاو لاك ووك

 هدو ىثذو» :ذريغصت5 كلذكو

 ىهل قو هاكدانسفالا عنج ىَتلاوكأ دبا (كن) 0 ((ةقاتلاانلال سن ُ
 - س) وس م وه

 مدالارتور# ىأنلاوىاثلاو حرخو لتق مهفىأثأ او داسفالا ن.هوحنو ل_:ةلاوتاحارحلا

 ةمرلاودلاق انأهس . انو اتي كاتو كاثي ىتدقو ٌريَسلا قديو الا ظاغتنأوه ىجنالاقو
 0 نها هع يي م هدو # ةرد هد
 بتكللا ايس لدم 2 اهرراوُخىأنأ |ةرفرغءارفو

 ا

9 29-99 -> 

 اذيدسش وأ كايرو تدوم تأ ورا كيان ديزون أ كاقو 2000000 ٍ

 قىكحو لاف هْر ههلا نب رونا ى ادي ءوتألاوو لاق ىلا ىرهو1-ا لاق ىرب نيا لاق

 ثاتغلامذلءقو عضوم ف نان يصت تح مراقي نأ كلذوا زرنا كأن ”قاسكلا نع عازك ْ

 لاق ىاتااوهو مويفتح ل "ال موقلا ىف تان ًاوةزمهل' جف ةزج نب اركشأ داق ْ

 ءابتلابو رة سيب *انإن مو ثرعْنمَدلا

 : نويبع نسال

 ل 1زةريشع ابامويلعتلااذا ىأَتلا قئارلاو ثول دفاولا اود 1

 دما نأرء النو ولاق ةييياتا مع اوذان رح مولا نيب عقواذا ثدللا لافو ْ

 هاعرتزوهءاروهاردل ثمولاك هدهد ماذا ةوقك نال مسيتز قل ىحاىألا !

 همك ةقأنلا و باقفموملا لوين ادارأ .٠ ىلا مويلا ىفءاوجهلاوخأ مأ 2 لاق "و ىأن وهعازؤ ٍ

 رعاشلالاق .ةلوزوملاةاشلا ىهو غلا نمةلوزهمل ةوأكلاولاق رياك نمليلق ئ

 ُئ ءالما' هايشلاكلتثكر وبالف : هعايشن متون اّرذَعُ

 تددلسم هر 53 أ ئاممتفاحىأ اهتدى عم واهب مسقأناكى تانيا نر 7 31 اوقىفءاهلا

 لاق وعلان معبرا :ءلاررم'الا ىلا ىرادنالا نا اها زيجلامما نمذ-خاممراذسُلاواهبأ

 ثادحفو: + .نطاولاد عريب سلاوىآثلا بارو «٠ دشن و رزدنت اثانةلسمأو| |
 - ١



 (ا) © . ءايلاو واولافرس ٠ ءاتلازضف ١14

 حر نيعلااهاتداكدقوت ىلع * ُضفَتِ مو ىومدتضان ا

 | ايل ةوتل اذ لاو ةعاسئأ يلج داق الا ماهى ةونالا ت شماغ متل تيد فو
 | تدقعاذاو عذشتالاهنأوةراجلانمرتو ودرذب ىو ءامقتسالا نا ثرد حلا فو نامزلا نم
 دشنأو دحاوَوت هم دع تلة طاب رل ةرادابادقع

 م2

 هم م

 ١ 1 ياسو د يي اد ةمقدا 7 نول هتسيلابراج

 اتنتاعرنرم 3 5 9 . مة نيالا ءنيوذبلاب هب روقاما كارب او

 لعبت راذكه تسأوا نأ ال ٌوافاولوشي نا م حولو مول ذكو 5 موهفودحم ف 8

١ 89 

 اوللةيوشت ديدشتلاب ولامع نالزاسا:لو.ةد نفل بقأ ولا تلق» ادنتدرأاذاو حوللاك اما

 ًاةككذلاد اقل اولا تق يناس وبار اممم انة انك ولو

 ا لغشو ايندلالْغُشنمغرافلاوتلا رام-1لععناالاةذفدع ةقاعمو'وءايثالا يجف ساو

 007 هتطور فلان فدي لاشالا لات بوصذملا“ انيلاو لاوةرخ الا
 مهم < عد

 انتل كب راسا اعأ ٠ ىرفاحل نب دقانمف تنك دقو

 حافلا فو كالهلارو.هقمىوتاو ىءلا ينارعالا نباهاداف دل ىنعم وهو الح درع ثلا ىئءاح
2 > 

 | بعذوووفاكوتاكوتي رسكلا,لاماىو هرغغماوبأو كح رباللام بانهذ وتلا او لاملا لاله

 ْ وقم وييساكحام ىلع اراآوةد.سْن الاف ىوكوتتا :طنأ ىنراسنلا ىحو حربا

 1 لق ىلع ولاماذهو هتعذ ةامنالفىّونأو 0 نلرتوىددو و

 (عان اطال امم 00 ا اونأن كس ءرك ذ دقو ركب أت ها

 الس ونال تعساذالؤق ةاومممشلا لونا ءلاو الملا ىونا نموعو ران دلال

 لاق يقلاىودلاو ه«ةحريغ ىف هللا هبشذأ

 كسر ءرعةالَاب ىو ىدص « اما موءادصآلاَتوصاذا

 ةئيهك م مدل ول الا تامس :- نمو ةلاو فرعأءاثلا ولات ىارعالا نبا هدشنأ ذكهددس الاف

 نقلا هسا ارضنا « ىلع ى أ ةرك ذتن مسح نبا نع هلك دةئاذ بخ آب لي وطب ءلعلا

 قدعلاو



 باع (او) . .ءايلاوواولا فرج ه« ءاتلالصف
 ت17 101 ا 1 تر 1

 حج ودزمل ايواولا اوءاقفَتولتال ىأ تأرقال انعم لِمقو . َتدكَيفاالو اونا رتمانالو ثيدخلا
 955هع

 نأ ةمفةمت لن أوةمذلا هتبطع أىأ هللا هتلعأ هنو هما مالتلاو م يرد عممالكتلا

 وو<9

 ىاراصاذافلجرلا هيطغيو 6-اذا هيلع كي مهسلا"الاورا راو !1«ال-كازاهاراهتظعأا

 تاعثدب ب رسفشللذ لكو هيكل ءباهتيطع مرفت او دوو :لفزأن وممسلا كلذ مهارأ لبق

 ءالئلاودلا ةكلانابسو : كيلا دمار اوح “4 ريهز لوق

 لاقي لاوأ مسلم عل اذاان الفتك لاش نامدلاءالَّتلا ىراننالاننالاقتو ْ

 قدؤرقل فا مهتذاوطعأاذاا واما و

 امك رياراتف أى أ للعا# الَماذاءاللاراعلا نودع :تا دعت لالا

 دسشنأ اوةيلع شح اى أن الذ قعانالف تأ ذقو لاو اءاللاو هئيقزوأ راذةلاوأكناو

 غال لغرام 8 اهيف تمر «الارشحاذا تبل دفّلفابلا ْ
 كعك نأ ىأةلاوت اوفو ودان 7 رمل بجرر شلال ىذادم ءالارشخذارأ

 ئأهّسلتاو هتارق نمييتد الا لاخلا مذاننناوقىابلاو اتحد توت كدءلبكو وأ

 نةلالعن درجت ناكةذاتق ث ردت خىو  ةرك املا كروان () ةلاودلا نمل

 نأاماو ةقاعملا ل ءنوكتنأاماف ءايلابةيانتلا 5 2 ةواننلا هيترضاقءالعلا |

 ءانزعلاةباحوةرك اذملا رت هند ر ةسعاز ا اوةحالفاةيانتلاروث الانبا لا ةسغ *انوكمتا

 نارقآلا ان ب قيبشلا ىأءابلاو نوذلابةوابنلا ىو ربو زاوهالا هد رطىلءةيرقلزنناكو |

 فدا اوظلاو ب يديااوول راوقسالاث يللا فو د دلو لا (9) مادقألاءانمالاو |

 ليقو اهب هادا عير افوطب د ةلاوك حنايا واد رة يلا فرامجبا خيرت هتأدي ريدرفلاوتلا

 ادرغُم عرش ناكءاوسبورك مالو قتال :دقباو سا تنتج اولا نأ ىف لاو فاوطلا|ةيدزشي دازأ

 فاوطااب هئارتقال ىلو لالا وت الث هنا ةمسلاوءاضتسالا ابار و انراقوأ

 . ونأحمب 1 ةماعلا رتقال لدغ بل اولا ىسلاو

 اذهون 7 سلفي رطلا ضعببماق أت اثأ ئشمج رعبالادصاق:اجاذاوهل قو ادر 5 ىأ اون ءاحو

 لكلا لوقت ب رعلاو يآ ةسعيتجارافباو ل اواجافالجترلا ىو وديع بأ لزق

 فاأب عي ليمان مفلأ وا و وهدف رول نمنالفهجولانقيو 2 اوادرق .

 خاملا# ةغانكرابتلاو ليلا نق 200006 و دبناؤلقلا :ىألجت را

 (رشعن مات بنرعلاناسأ جس 16(



 وهنيطاسشلا ىل_تامهلوق

 لصالا ىف طيضل اذ مياذكه

 يدعم هأ ةررو

 ال رقييجتم ةقاسوفلا بة ثوان هع ئىثلاّلتو ةرك تلا

 سدت دا ةوال وحن مايل كين او .اهخضب اهدسنءاشملل ًاوتيقيدوصقم ||

 جالسا از هتفوتساى د هتعبتن اذا قه ' ةشرقر هنن تكرتئأ هددعأ

 شع قو تالنأو ةيقبت قى لدول وددت قحن مل تاتدقو |

 قا ايا دلوا لأ ثهطص ندر تيدر ١

 0 يخبل تيب ىأةرالثو ةقس نمت د 3 تلح هسانأو هيف |

 ا رانا كلاس آتازاملاقيو رخائامفاوتلاو رخاناذاالتو «قبىأهموق 1

 قاب ها ىف ارعالا نبا نعد. اهبك ئدفاضنأ لبو ق قمررخ انثاك ا

 1 5 املك هل هي . ا و قو التر ملا'

 أةهاركذولح نع مقريشو دكئالملا لوك ناز اعودكتالملا مهليقارك ةتانلاثلافل غو رءهلوقو ْ

داد ذى ردأالل ومد هيءاحام و مل_و هي هناعدللا ىلصدغ ْ
 || قلبت ةاال ا 9 امد ر

 4 ءانلاو واؤلا فرت«. ءاتلالصف 1
 قواك ودقلاةنقلا عي نان لون علا نمبرش دلت اهرخاوأ

5 

 اف
00 2 

 اءْدَو ةلياد نم مشب قاىلتت لاه .ةحاخ ب هير
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 ةمدوث وو 2و0 . ومو

 ٌْ ينال ٠ قاع لعل نمداكي 9 تنل ىو هالقاو ءيساو

 سل ادص

 ١ ادتدنسو هال اني بتكلا مابا [نيذا!ىلاعت لوقوةءارقأرق يعدو الآول 2 ثيالا ىلاعت ١

 اء 7 هك

 | نولس كن د ىلع نيطايسشلا زانت اوهكاو كو َرغفلو قول ع تفي توات عانت ق > ةئؤعش

 7 'ء ١ | ولاة طرطا مز ال 0 ُثَدَحام لءءاطءلاق

 ٠ 0 و لعق عت , وهكحئأاثالفواكالفو نيطايشلا قك-ةءاممهضعنأرق 3و لاق هب

 ْ 00د مطل اهم ”بواعلضتلب ىأهتجاح |

 0 اللات ااا رك ردا اردأل ا ىررادألو تيتالو لوى عم
 / ا ءانادعلا ليقف تاودئادقلا عمدت ناَشعلاوا داناذ_ةلاند ”يلىااولاف كت رد قابلا

 ا اقشالنا ةانعتترعلا مالك تدل: أالؤ وعغامالوش» ننرانكرالا مالكا ودل اشعل

 اىاقوك تافتتا ىلعت لن االوْتيردالوعامناءرغلاكو اهواتتدالوأ اها نوكب الئأتلا

 ٍ اذه 1 سس تملا تءطتسأالو تردالل اع هل ف تملنتلاو تفل

 دل



 اذا (الث) ءايلاو واولافرخ «٠ ءاتلالضف

 دك مه هد
 اياّسوهبت ارو عشحولاَىَر 2 لزم ةريسمعلاو ليقع اهل . “ 11 3

 جفا لبا ؛الأ لانكا لفاتملا لا و ةيلثمو لمتد ولادال رالااهالا اذاتانهمأل 31 أو ا

 ش دشنأو جارامشو امش |
 ادرو اديسلا بن مب, همام 5 هبرناكصلاملو 0 1

 ها
 2 يا هللا 2

 نأ لوقهلثمو اقل تمدد را توم دبشوايباصسلا بشوق

 عنا !اهبا 02 ند 2 رهناهذال وأ عتيل ىأ 5 يالا هداني ع 5

 قاةتشالا قفاوبالاذهو . ءانكسا وننذلاةيعنان ىلا تت نم اربقناة كقثأ ىلا يلا لجو

 نمقانَملا تنرتلاذا ليقو أ ىتاالاو“ الثا عملباواهول يو همن م ا

 هعابتالراسجلاّدلو قلتلاو 57 امنال كلذو عض: ةنساهل من ىتخوأت انىهفراغجالاة-

 ةقاتلاولت و وأ يع :ركيسادق ىلا نأضلا وىرخملادالو أن متل ارضنا به ْ

 ْ ادالو هيت اى ئالاثط هنا مالثأ أود ةيرقسصلا لب دى مغلا نمداثلاو اهولتي ىذللاهدإوأ

 | ىأدلبا ق0 ديومفيتل الوتر ماوهضمو اهداواه النا داد هقانلاتلثأو |

 | هيالصن الف لاقيو عوطتلاةيوتكملا عب اهئالصلجرل لبو سنون ءدالوأا هل نوكيألا
 ع ُتيعَبلالاك و اهسباىأ يبا يركيلا

 ٌمايفالصاانوْيلاحَ 2 0 اكىدار وأ ىلع عل ا

 | كانه هدهشتسانمر د يصل روع ديدي شتا تيبلاادهو

 | ليلاس عبتىمجلدالتنوكيدلا الص ةالصلا عب اذ سيو نموها الاتوأ

 ف يملا ف رتثتو ر رمشلا برت ةناد ف انتَ س ابعث يد فو لالااهعبت أاذإة ضير هلا

 أ هامتاولاق ىو راذكهئباطيلنا لا طاووق ندع تت قر لاش

 اام-هن وكت فىلاتملا ذئنيحتاهمالا وو ”ئعالا وو هسمأ عنب 34 و مطفاذا دل لايت |

 لالا 9 رودسقلا اهءابتالزاع آلان اوّدلاو لوبتابز ماليا ءاااذ_هنمتاماكلا |

 || هكوىلاودلا » عدرمب ولا وتلا تيما لاقي هالجرو هَ ,ءرذلا ىلاو ليقو ين امإ

 حر < اماهلاّوواهقانع ًااهداوهف كلاوثلاك لل اىداو هس لوقت ب رعلاو "نسا

 ردعالو ىداواك ل يالا سلات و اها ارخ أمون تانيا وهرخآ 1 ثلا اور

 أ مووتلا يلاووكلذكلب الا لاو واه رخأوأب نمتلا لاو اهضيباهر ةءوئداذاكحوملايللا



 لصالا ىف طمضةد وهلوق

 ىفكلذكو ةئيفسك انه

 انيتكو ف و ت ةدام

 ٍ ىعصم هأ هررقك انهم 2

 ها هعدح ارولصالا ىف

 37 اتناكت ليطاتاجو لاملاريثكلايتلاو نايل ثكلا يشوف ْ

 ل )1 ةياوداولا فرح سالم
 لان اهلاوي ثدادأ اذاكر ذي رادنا تغت ثيللا لا الن فدعا ىتلا وأ

 نبا ١ ايلا ياقوت رزان: قااناو خلو ؤت عقكسضلا توصةياكديودابغا ىردذالا ْ
 5 0 يو ل | تا م تمحو

 5 َةلَهناسنالااَعتَو يتعاو تيل /
 «قنمن 6#

 داما بولقملا لءلدت_تي قعانأتاف ف .ى :تدذإو ةكيون مهم ًاىنام مهاوقو»و

 اق هللا قدكربونا قلاكربنبا ( قث]) ءاففثو فواولاو فو مهل 59 :واوةيتأمالثا ىلعلدتساا رتالأ

 قاطع موا عدن 5 ةتاوسراوو بابلو ربو اون م ةلدمءاتلا وهفاح
 882م تس م

 لدخ هلع نناذقو لك تا ذا او هوا :ىعالتوهس يوم ان ايف زلكاوأ نع وأتو ْ

 ا متعه عأ هديلنأ 1و تالا دمة ول 0 وال ادد ٍ

 امم تااسباهجال ةيأرقامنافواولا تاوذ ن هناك ناولاماقإ مل قاسكلااةءارقامأهمّتيسس ||
 1 1 و

 هر تلاع ايضلا نمل ارا دعم انيس اهل نعمليقو 5 ناهس دوهولاعنأ

 قانا ألا 'لاعدآىشلا لالثتساو تم ًامانأهسيلماو اضءناوضع الث :رومألا ||
 لا اع ىيعلا 1 م هم دمرب هةموو رم ةد

 الل يبلع سلا ف 00 ٍءرقلا عدي نأالو و ئنيلتتست يولد تامجدق ١

 مهضوم ىو هتلع ملا تاور طنا ىأانالف تلكم فار ءالانبا

 | يع ..لطخالالاق يضر رسل لدا ريىذلالاتماو ىلاتملا لهلاو

 : . ٠ لاتسانغو ألوانا 0 لِهضْمْسد 1 يبات ءاص

١ 

 اقلك رطلل قابلا قذان بوب رك ديرو كار الانبا ءاكحا عب لازال دع لائم

 اقرت شا ذاؤلزو تاغ ذارفتو بتات يارعالا نبا عيبات ألات وهذ عنبتااذاذلَي و وسو :

 ٠ ا 4 تيما ع 0 1 :ةمرلاىذلوقىف ىمدالال اهو ولا: لغبلادلول لاس لولا او هواوأت

- 

 أراب عجزت تاعداولا بادو م .امماولوملاانعجارئانة ل
 قون تع اذك تاكا نعت اندو ةداشب ىذلا' و انو عت مالا ا

 نتن موس خاف ىلا ىلالاوتس راما 5 اهعبتب قاع راهو سل 3 ول ٍ
 شسولا ىف ءالثالارا ةسزدقواه ااواضواس تلا ى ل والذ سوهو جان اللة رج وما ةيلثلا لبنبت وأ

 ه. وينسد ثلأ عازلا لاق 1
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 1 ولك

 ماس برع

 دعم ادهم ولأ لاق داعمز يود ىلا لمتبتتابي 5 اذذه م ٠

 سهم دن 5و 096 أ

 اوك ىءَنينغفالَتنَأو 3 اًوُهصلا تقال فوُهَسلا لم 01 انركعاب اهضوحاينت

 موس » -ه< 1

 رنات ٠
 هو عاد سل < ه 6 ص يع 2 د ءو ع أ

 وبا وديزبانم #3 هانت ىفلا مان يعسعو

 و » سم هو

 نتا ىحو»و 35 ءاسشلا- - ليقو لفي: يصمةماو جرت نكبر ثلا

 لوقدهنمو ئربزا لاق هوناالووه ف رعيملاذا حافلا فو هد ضفالو بص كياني ا

 :هكلهماب هت 56 1

 د م عع 2 هج مو ع د دع ٠

 2 8 بم

 نمي ا تارخالاب زانت مهى نب هن 0000 يراك
5 1 

 هةر. سمو

 ناعوت ىعشيلاا لاق كالذوذونياتلاو سس هكداتوفاب راهو

 شدي سلخ مدآدإو وراس قرشت انا ضرالا قت هذ مدآدإو ن «قنيىع هَنإلاشو تاسنبا ا
 3 5 2 5 إ

 9 د ء ارب ةزهق» 2 27

 نرق نيمزيبنلا نتتلا اوهتصخوأ اذا تمس يندم .لاقيود ةفورثأالو ا
 لاق ىاتيىيساذا ىتنزوىأن تار ءالاا (ىأت) 8(! هنو 1[ 2( ا ”ةمد دسم

 سو معآ ءاذااّمآبارعالا نيإ 0( لعأهللاو قيساذاىأشدىأع ةلزنع وهروطتموأ |

 ملءأ هللاوتلمسف اواي رخءللدشاذلامالغلا لوقهنمواهاَتباَو د يفلان 02

 نارعالاْ اةضان تيذهتلا «يكن) رئقلاروشق ىهواتتلا ةدحاونتلاىربنيإ تل

 ةرفصلا قاما ضخ قب ىف نول ةيمع و 1 ئئدعياشَّلَمف للا ىف حاتاذا ىرتبكرت

 نوكتالورمث لاق .اهنينيسنوز متر مل د تابت لعمر هادم ارملا اهارت حو ةزدكلاو

 وهواكأ ارب معلا هديسنبا اركذو 2 5 سيلق ضيا مايأى ناك ماماف لاستغالا دعبالا ير رثاا

 هاسان والفم هعمل هَ انف ارءالا نبا( ؤرلا نهى هرتدئازا يتلا نالاب

 هللاف ناكر وصولا رااح راَذااَسَت كارعالانبا (اشن)لعأما و هيفتساوداذ [اذا

 هذ-مبىرعزالادرغنا(اعت) طا اطل ارعالا نبا ثيلل اهل مغ ىرهزالا (اطت) وشو

 لاهو ن سلبا افلا َوئلاو لاك فَرقاذاامُدواَدِءاَذااَمَت لااا عالا نبا لاهو .ةيجتلا

 ليلا تاغاسهامّنألاءارذلا نءىحو فذاقلاىاثلاو ىن رقسملاًْلا ىاتلاواشي أ ةدعيرتلا ا

 اذكهوه ءلسفلااو تتوق

 رغسمتلا ةغصد لصالا ف

 اون سوماةلاىف ىذلاو

 هحراش_روصو ةوسنلقلا

 رّر-ور-ظناقناسالا ىفام
 عدم ها

 ءارارسكي ةيرتسلا هلوق
 ىفاك ةددثمو ةفدف#

 ها ةباغلا

 ةئلثملاءاثنابوه ىاثلا هلوق
 عا هندام ىف م فذاقلا
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 ءا 0 وعر رص قوه وزمللا“ الابداع وتس هيبتا وزو: ”اهلاهالعو

 دك هداج ل قو 3 اوطازومهتريغوبلا (اد) لعأهاو اويل نم نالزومهمريغدودمنبللا

 3 نال ليسن مأ أىل بريم اهداوتاماذةقاثلاءلءفطْئلا شيد خو امان وانت

 اة ل لاق :ةقانلاداواضيأوبلا هيلغ

 ظ عدا 1 تالا مثزكذاذا ٠ ةقونتب كلان ماابخ
 و

 انك : نريعيراسلأ 6# نيراظلا ند وبلاك هحردم * تيمكلل ىرهوطادشنأو

 ١ يثق : قانا دامرلاو قالا لبرلا كبل ل ارعالا نبا ب ر : اظأنيبا ويغادر قوم »
 #ةمرم 6م

 اذ ةدوكينأذزو جو بك العفنوكين زوجي دودقزيغة يس أركب وأ لاق عسضوم كونو

 بابنمنوكيت أو ومالا نعا ميةتيلقواولا نا نأ وباب نمنوكينأزاجكلذك ناك

 ةالألاورا ثلا نم مدقن مريغووريغ عما لاثم ىعدرم مسا مالكل اف سيل عضوممانألاو .ةُ
 اودكةذضوأ اعجب أياغافهذهىوساموةريثك اهذاوشنال عضاوملا م | ىفءىياافءاحناو

 لففةزافلاةابوبلاوى :رهوملا كاذوخواءاسعنأ ليوا هيمو لا أو الخ بووراَسعر دق

 لابوه 0( هديب هرم باوةةلق نمئؤتوتدمل حازسلاب لاق ةاموملا
806 

 امكن جالا عزي قو كيذص لاق كالا ءكدمءالاش 2و كاش لبق يلم كاتح لق

 ! 0 0 0-4 2 : وهلا 5 اذ دأكلاموألاقو رجالا نءوتدالا

 ا

 د عراخو ا اماَنَسلاوءاَشَلاودبكلا »* اًماعَطلا اونا مهلا

 ملكان مالا هيلع مكن ع تنين فو كك ض أ ىأ كلامو هلا كاس ىنعم ىعدالا لاو
 ١ م مد # رص تس - 0024

 ايو لان 10ه هبسإوب نير دج سالم رات شا دسب لكسب
 202 ”-0© < هس

 | نضع ةدسعو لاق ضامن لق و رم نيددعس نع هلدانسا,هاور اك ذل قالا

 | نأ كلذو عاستابس ياو طليق ليان راسا :ءاحام نع ىدنسنع 37 عام اهنالود لودي سانلا

 نهر اهلل مزمز ف سابعا اوقثال ذكوواولاباذيبهوو الب نوكي تان
 #«سم

 |!مترمهت كر كلامج عمت اجاملا مالا الزئمإلا هانم ل ب رجالا لاق دل ولج ِبرا

 |فلخلوت ءارغلل ت يكس مصاع نية لسا هللا رهوذشللا قالزنمكدكسأ ىأءاناهوا دتاوحو

 ا ليءاوك دق 01 اي المنا لاس :اادي اغلا 1

 ا 011

 بأ



 اما»  (امج)ب ءايلاو اولا فرح ياو

 لمع © - وود ا

 انا و تايب ةوسنن .ةميباخلا 0 ىن# موقفي شلابو 2 بويا انوه وابوه وود ْ

 ةأرصم اواو: يعكر هان اموقن مصل ذمتي موتنهوك هيو نوببك "ايجاد
 كلذكتاكول هنالئهمالا اذ هانلوقّكد 3 «تازوكالو ل نا ريغ لعاب واقلام

 ءابدق هنأريغاذكن مٌلعفأ كلوقف نمبيقع مالل'نالماللا وفئالااهتمزلفاشملا الا فليقل

 مها ىأس انلالبآ [نمثاكو لاق متايطا فدان نا الابن تاغ

 قو رش ءابنهصلاو ىر ر رع ةراوألاو قريصءارجلاو اني ا 1 اهلاوحاتو لال اديب

 اهدا وكام تنم اره اوعنأ ل قدنع تناكتاواغ :رشأل ىرغدنع تنك ناى زنا لالا

 ايبا ةفخالفبالا وعيال نالاهزتش أل ىريغدنغ تناك تاو ىدنعامدساننماهةسأالكأ

 نالئاسملا باك ىف سفخالا نسل اونأل اهو ردانوهو مالو ف اًرهدغب كرم و ىرزغو ىرضو |
 قىلا*انلائهانغا[ه ضو اس قءابلاتسنلورعسشلاقْز "اكل :لكنءماللاو فلالاف ذل ْ

 ىوبالاكشتا ذا كن ىرئالاةئ ةثالثلاامتزواحنعايلا ىلا!معيلقاغاؤ اهعضو قواو»[لا كنتو ىَربآلا |

 بارعالا ةعانسمهتوكح أ دسقام ىلع ايلا ىلا باقتنت لوواولا تدصا زوامل ةناييألا تلق
 ا

ت او والا ثان اً ىهوةسعارثاةيملا دارهم ةوقكزهزالا |
 ٍ قييم 5 نعش نأ الا

1 

3 
 انش 0 ابان يانور رز مفلابا تريلا ئةتولافا

 تغالا لاق هب هرةتيبحأو هبَتداذإ|
 28 ا موسع < ىلا

 اضم اصلا ىَتنأدق ا 5 5 . داناوفاكوبنم 0 20 ا

 رايب يخفف هخياضاذاءاناهو ءرشافاذاءاهاتورعو "اور افتئأ

 هب

 همم دٍداسلاق سانشلا ىهاَس نأ ةعاسلا طارشأ نمكيدخلاهنمو عيدُ

 نادشنأ ةسجلا اريغصتب اهو مف ٌةسحتأ ارااىاولاق اك رجب ريغصت نوكن نأ للام

 لماسا لد بال وشولا »* انك رواجضالهببتلاَف يىنارعالا

 لسبب ناساات ثيع 1 تأ كه # اجر عم رمل ثإ 0 مأ 1 ع2 8 هم «# م29 27

 ماآثيدجىفو الفل باين بلاطات 00 ة|ذ!!ءاهيلاامأو باعث نع ضر ألبا

 جّدشلات ”دلهىدت ردح دق ىف الئ حال از < باح هنأ و مل و هيلعللا ىص ىتالاّمص ةدنعم|
 ا

 ْ ديريك يدبر بارت موجب ارا ا

 يذلا ىفاذكه عاصهلوق

 هااص لوصالا ضءيؤو

 هاررك

 هد وملاءاءلانلب اح اهوق :

 ذإ ا



 1 0 :اياوواولا فرح « ءابلا لصف 0

 | عدلا هوشيار يامل رالي راماوهاو انك نم ا :

 / الا( ياعيال 0 هناا دلال ةيادإلنمواسنالا نمهفو ردا

 1008 عيادي ويف سَ ذب 5 وك تعض و وررلاتامتاكلا اذا

 لاك الواد حبك لورملاةفش نم ردقف لوقب ورتداكنال ىتلال يملا ديرب

 أ لصأ ىممالا ىوبف ربو اوي عجبا ؤرعلاوزنيدشلا نار امهَحْفردصااو ب ليقو . لحاف

 ا | دينو, ةعسف ىأش اع ووجوه لاق علا ولا
 كلذووج بنما "وشو نب الو ىو كرسعملا نأ :هاوقدندو فوم ارجأو عاتملا ل لق ناك اذانا

 يول صاوفلا عستتفاه خف فوصلا نمتنول اقوفوةيبشالا لعمان

 وكت رد 0 اهل دلاذإف عم ىف مواهاتكس ىلعر ردة ءالو واهس نوكي

 نال :ةينب ان نمد ال األ عمودي زوال اق وعزل نشيل عزاطإ

 افا الا دوس م» ًاردسع أ ىلءَد دراعف ىدقلا لاق 0 : اد ةناهنا اوصأ نم كدنكمأ اذا

 أ ىرعزالا ءانبلا ىلع نيءأالىأ بلا ى ةرلارعش :نمةاون سم عضاوملا نمريثك

 ةزمل اورو و قامطأ ىز اطال دبأ راع طب كالو اسال هرمض نان رم نر علا 00 و

 م قوس قتفوزلا تأت كر شابنمو كلذك تفي رلا نمثديعتلادالبلا دوش ىرتىت

 نيو ناسا جن اووليطاةدخانبداركالا ىئرءفلثفاه ا

 ٠ْ ينال هيبه تيرش وويلاورعوبديزوبأ هلاقام مصيرك ةبلاءوزافعا

 لام كن تتقبل مهضعب لاو هشأ ئئاللاشى ايت وم .أ دولا لاا تووبلاو ٠

 يلع نول: |قتنولازتال مضوديلءهقل كنس لافت رأت دوكسا تعضو د قفل شن او العر
 غ

 5 « يرغب الفوزغلان هاهوأ عىل - ديلا اوه اهلوق لاينذلا ب2 لنا قع رامكلا |
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 ا رب نئاوزغلا فا نوخاتست د ميقافاموك لال انعدم ىأل دقو هل مدقق هتاطع؟ وش

 وزغلا نناغواظعالاعو كرو فاعلا قاهلاؤعسودارأ رانا ل. قو نوكس.ريغهكرتاذا ّتيبلا

 ْ لب داو كنيقب لاق ىتسرافكلا نوما قتنولا اللا ةخشيد> ماقال هجولا لوالاو لاق

 رولا ميضاو دلالتها هتلا سنا لاق ثيدع ا و د خدفعانالا تمحو

 مدعم لانس ارطنلا اهلا و هبا أ نمل نلتسملاا اوهبأ لاهامنا و لاقل طعنا

 وكلاب رلاىتويدقونسملاءاهلا و هندشحو هعورنيعلا العام“ الاوذ: يذل ايرلاو

 يح 21



 *لذم ّْ ةنقنم ان 3 ةليلاونواولا فرعي 35 اا ع

 هند دا ناد 201 ءايلانا رجب امها يا نا :ىدجنا ىح و كا اذه

 هله لخادلا نأ هسيفّلصالا نآكو برعل امالكنهسلو ًاطخوهولهان يَ لس

 || لخاد لكل ل.ةف هاد ىلعلج رلاقبلاةيذ اهيفاربل هدنل هلوشدت لما ة قا ملعب رضوا

 لاق دولا ناري ر عش ىفهلهأب يي دزوددقو ناب

 روكا كلذ دن ام اخ ناكف 5 ليلي قا لقا يتتي هيل

 هللالوسر ىدبمف بالا نمل املأ اكسنت يدحفو هاي ىف لمعت ساد هل 2
6 

 هبلة ءانتبألا بدار انههىتجلاو جوري كوخدلاءانلاوءانتنالا بن يلد ديوب 5
 2مم

 ريما رعاشالا ميلا
 ه2 مو م 3 ةدع هرب

 ماظل هانم مل 58 03 يومزيطنج نم صتيم وم 1 اةفطأ

 اذ>ولاق مدللاةحئارةبيطىأ عررلا هبي نع تيبلا اذه معا الاذان ”لافانه باس تي زوأ

 أ يهوي ه©ه35س 15و كو هم

 ماجر هنو مهزوربن لمن ملا ارايد فب .نمثيد1ا ىف هلوقو هنا دعينا فأما

 را (1) كف يسومان أى باوسلاومهضوباوراذك ومو لاق. مهعمرش

 ْ مهداه وتب سلللا ىزلل يهني يدح هوقو تويبلا ماسالا

 99ه

 2 عباد ىلا )نس رونا هذفقي عساو ساو ملاو فورعملاتيبلاوهلا عم
 ةهسس# مم ومو 20000 صا مد عمم ىو |

 م انادي قمبر لاقو *اعسوتساف هوه ىهبافوحأ 0 لافتا وهلا ىعيوو ميو

 || نيبلايج هيف سيل ىذلا ضرالا نم خساولاوهتلاو:. نيكرولا ندلولا ل بلمس لكوؤلاو
 ءابو طبسضلااذبلصالاب | ْ
 فاز نقيب « نةيلاوعار 2 نء ىرجانبالافو 1 دو وذ ةوذوأ' اولكر / لأ ا ,الا ديت كالَتو 1 ١لاق ءلادتع 5 1 8 ا

 علوم

 ىريصتلا بير ,غلا ىآالد ثنأو رّدبلاْن كامأوهلاو

 يادوب لك ىتبأ» ها رادلاَنامَِبَدلاَتوَدَحاذا ال
 وى مود

 لدنحلاقو نينا ةعاو نيود لخداع ةراضلا لمت لبالا ناجنيلا

 مالا لاقو * ا
 هك 22 39

 520 اه دمه ب وطاذاوأبحتَط رناكت.
425 

 : لاةدالىرهؤملالافو ثيدالاوغوثيدملا نم عضومريغ دل »أب يَ ءاجدقو ريثالا نبا لاق

 ظ ا هام م

 مكاتب ىربنبد وأ يشلا لاق. قديورب ب لحق هعيش نال نبال

 ( رشعن دان نرعلا ناسا 5 1

 اذك لا داولال_بةمهلوق

 ا ا ءذااو

 ةانثعلبةم هل-مكتلاو |
 نزو فاقلاد_هد هن

 روصو عزك

 6م *لههملا' اك رام>هلوق 1

 ها لوصالايف :



 ىناذكهوه "هلبحْناهلوق

 رو صل ىلا ىدقلا ن دةسلابلاو اني ىبامهتبطعأ قاس دتأو :

 ةدعو لاق اشي ةانملادان اقيوث يدا فورس ةنءابما ذكعرالا نبا لاك ثيدسحلاب

 ةأرسملا اولعجت ةسبقلا ةئب ىكحمدأن هةانمكا لاك ىفزا اوهلا ع نءدترخا انباذسعت با لاقي

 | مادسا# سماق 4 مو واهيف نك تفاهة رس كف

 انلاقوو للبت الافرطا ا فكان نيل ماكي خادم تيل ط-بوقراز 0

 كمل ' .عئاتملعلا ًطسواهب قوطي اذ 18 0 5

 ةاطبووماي - ىلع رحاتلا هطسس . عطل و ًاريصخ تان 1 اهمال لاك و مدآن مهةيقئاشملالاق

 اكو ضغئاهضعي لصون مدأ نمد خت منال انس تمهءامغناو اهبتوفوطد عاطألا ىلعرسصملا :

 هود ) وو ه مسام
 اهو 00 4 ١ ماهدر فنانا اوُزَرَح 2 انين 7 را

 220 4و ودمع 34 :/ .

 00 ةيئاطدانأبلا 0 اممهنقوصان هاهنطب فاهرتو عطقتي

 ا ولاهنتي || ىهولاج هانا سوقو عطقتب اكو ىدح هيْتعصلاذااهرتو

. 

 يت كولا يروي : : : نسسقلاَو هال اق ىرلا دمع ءرثو ىلع

 01 3 ٠ 1 هر ىلع ةانارع-ع 5 مدن نمئاروز ضراع

 وكفايلاو رز حالشأ فاو لاو كا هالات 0 نعتنانىلا ىهند ”انيلاامكو

 00 اكتبو نأ مطاو ناكمملاب ماه هسّناوب لاو ةقانلا :

 000- رالصلا ماظعىناوتباو هَ اوروهو تببلا

 2:5 مج وص ادم د هود

 0 أ رثو اغاو 2 ىنترتكو هر ل 0

 ةكلاوتمدلانيفامو هيَ قريع َلِمتْساو قَرعماَو :ماشلا ل ا !فدلاخ ثم د دح فو 1
 م

 ىو نار ةدحاولاعاوقلاو فات تحالا ل ,ةوُرْدَملاٌعالضأ ل ضالا يناوبلاو ريثالا نيالا

 ماشلا قلأ هوة فل دقو َ طملا نها مئامدرب اهناو كلر ءامسلا تقل مالا هملع ىلع دح ا

 : ثوثلا ليقءاملا هاو لق او 'املا ل.ةنونلا:دم.عى ان ءاذكعداو رتل. نا ناف لاف همنا
1 1 5 ٍ: - 7 27 1 5 

 0000 و الخامتسبلا دوم لك ماد وتاوبلا عجل اوءاوازنا ناك ||
 هد

 قالاعالا سوُرعلاقابلاو 6-0 «الك |هنعَ امر تيك رااح «ثدو

 ا لهب لاقيال وان هله ىلع نالفكو 2 اخ اشم "يخول #2 رعاشلالاف هل-هأ ىلع

 اذه



51100“ 

 ءا

 ١٠م (ىي) 20 ءاللاو واولافرخ + ءابلالصف

 لاب نيب ورق نينا 0 ىَرقلا كب هيغولاجرلا ا نك
 م # ع مد

 كنك ولك الا نممظعو هين ابي السلا و هانتياكلذكو |

 هَ 2 8 أ

 تقلا قارعلاَتمَقبك تلاوه يواكب للا

 باعتدشن ونيس

 اًنينامتما ا ايد 5 انوش رهام |

 || الف ئاطلا مكيلعهقل فدا يأ نبهتادب ا اهات نأر مك كورد اننئاسلا 5, د

 مدع وة 6 : 000 ا

 هيد تناوبا اور تراة ةونةئاطلافا بقاع لزل هيدابكا 57 |

 اهلحر نحر رةتد هقاذافب دوي كمان أهل ا بكرطن ومياه

 ةانيلاك تراصوأ تيَتَتدعقاذا | ثنخلالوقنوكين أل حيو روصنمونأ لاق اهكزمّمشلا |

 ةيلاباههمشمت اكرثالا نبا لاقت هماتعو هدمساذا هماعط تالف 1 يب مملوقنمافدظعوا مسوس

 كلذكو تجر ,رشاذا|مأباهمبسثليقواهمل هكا لالا ىو ملام

 ىلا ارو نه نياك ن سمانسلا ب و اهلحرتشرفو تعد رتدعقاذاهذه ا ْ
 مده ع# 525 17

 ةفاضالاّت درك اذا ىالءامأ ل اوقلا باك فش ةخالالوقو هب قيد قرع المكس 3

 دب أل اهيروص رد ل أ ءبلا هذه نالءاطإاب ب ةفاضالارغ قال عما .

 ىتال_غبابىف ناالاريتعملا جيا لاق ءاندبهمف ىذلارسسكلا اذه سدل لد رزقا

 ةمانا الغ ظنا فنافاضنأو ةفرعمىال_غوةركت مالغنأوهو ءايشأةنالثو» مالغ عم

 مالغن تر سم ميمو كورك داكمدتعءان ىالغةرسك نت ااثلاو كاذك ءاناليمالغساوأ

 اذه نمرثك المهن سل ةركنرخ :الاوةفرعمامهدحأو ل- رعمل-جرزاجاذاو ءانبالبارعا

 شمالا نسل انأ تأ ءولاك زاوحلا ردت اف الئنللا يهاب ةثالث بقع ةجاا

 تعنادو كلا ىلع مم ءلارربصتقادقدنأ» انبحالغي.هقكرحنا هوب دار ةوكينأ نكيدبقا

 بقاعي ىذلاءايلاد ربالو كمال_غوهمالسغ و ءايلاريسغ عمن وكت ىلاتاك راق الشتا | ا

 ةنيعلا اشوَةابلاو' عطنلاو راسلا ةئيهك اناني او سهو نبأ ترخي وق َبازعالا ا

 لهو هيطع هللا قيفوا لانو بكام نع :عهللاىضرةسشلاعتلآأس' ف اهنب خيرتش لاهو

 يقدم هتيآرام وتلاه - هاشعلا ة الصنم ا هرنؤي ني رشا وتمالا لا نخ نكت تلاتقف

 111 داعطت ى أني ءاؤقرثلاه هاني هلانط_ساناق را و ذا ىنأالا طقئثيصرالا



 (ي) ٠ ءايلاو فاولافرح « ءابلال ضف. 70206

 | : ا لولا لوقو هراذ ب يأ موأ“ ا

 < هو م وو سمس هم ) جدو 5

 قيس رز دت واسع بش زل

 1 سيب اقطع اذااتمان الفتي : !تددهللا َرانلا ىروبأطخلأ اذاعي يشب ىأ

 انا 03 رعاشلالوقهّدمو اني

 3 هدفا 1 همورمال !١ . و 1 0 4

 00 3 داخ قص ةبق هلتناك « اسعاني ثمغلا ل صؤول

 -اكنادعبذاج قرم" الث يغلا للدتاؤل ىأ ثيغلا ل صوولهلوق تدكس انما لاق

 قوما و ةيقدل تناك ن أ ادسداغوممن م .انبذختيف هل رطف هيلع ترغب لو )وعد هيف
2-86 

 وكنت ىح مهبابقتذخأذ باءقلا ىوذ ىلءاب ُترَغأْلاِها تن اهٌتيغلا اهتموا ل اوقمف للا

 ا : م ارايرلضةمكتلارخآورلءاسنب اوما عمجلاوءابللا نمنوكيءانيلاواهدعب ديب امهلدكلا

 نر . 1اس م ورنا و شؤم الكر هلا ادن دوكسلا نم

 : وهلال اببلا ناك ثيم نان ىف«بارعالازتغتريغت لف ادحاو

 0 و دارسلاو طاطملاو هاون ةلذتبملا ةلوقنملا تال ”الارئاس كال ذكس داو هريسغ

 اهيشنابلااناكمملا ناكمنم مالا: اذا تالممتسملا نمبرضلا اذه ىلع عقول ذم هنأ ىلع :وكالد

 ع ,صلباونيطلاو رجا الا نم*انمل ايالاظموا زجباسوامإ رك جس كالذي

 78 يجامل علا ين اهنا "للا نهى ذالك نزمالو وبنك :رعملا تالا

 مف «فارطلاف يبو ٌقاراطب رعاة شان الة بالا اه :لعجتال ىةينبألا اهتمأ

 : | اوايلاطيتري درشمنهلال رش نمنوكيالو متأوأ فود ا

 :اماق فد رلا لسه ودرسصلا دالب ىرعمامأو لرغضاه نمي او الاومما ارعالا ىو

 3 00 3 قتءوو هر
 ْ | 10 /ةلاو سا اعمال كيدسز اهرعشْن م موس نووبسم دار كالا اروي لاما

 ظ مقءاردم 1 : | انبلاوءابلناو فار مناف 4 !اقنر لان كتش تم اثوم هلأ ند ةيثبالادح اوئانبلا
 1 انردلووة اعراب 4 براغ 22035371009 تا رمل اوت او

 كلل يم ناو انك رو هللا هسقل ثايب سل انالق سريغإ اسفن ل -تةَن مى

 ' ورغم ءاربلا ثد دد قو اذكواذك ناك املا هذه برواللا قي "يم فرش ىهذا اهفرسش]

 اةالمداسلا در هاربا ل تناكوةبعكلا دب يرودت ماي امنع لنج ار

 0 يول شعبا ةيتطشاا لنقل نهب وهن قرنك د قواها

 0 ككتاب
 تا



 ٠60 (4) ءايلاو واول رش م ءابلال ه٠ 3200“

 5 مق 2هوم ٠ يي ص هم 3 52

 ليبقن نس كا الار امكع لولب تاني لت

 َقَدُهلاذئاعب أن بةيمأ لوقو

 م18 <

 اوال ىف ريطلاك |. اب ان 03 نئاهر :رىسهذ تقل تاب تبسف
 - وارسل

 نمدارأ 3* تيرم »* 3 عال نبا دشنأ وقد هقئاوطت" انبىقعءافا

 مم ز نم ٠

 هناي مهلا ضيقت ىدلاو هلم طاب قدر ةرلالوة:ترعلاو لاق ىلة لثموأ ىلع لمعي
 «دمو م م م همم

 لاق هايوداشي اود انوي واناشب وروصفم اى ريدي

 ع هج 2 ه8-و م و 0

 اريضتهي دواوةانسصانؤوس 3-0 هبىرتديلولا بع ن م مرغدأو اجا تادف

 هأ ارك يعي ةفصّيتاروألا لوقو نيعلاعيا

 هس9 مم 0 < 5 29. 5 26 ه2 هم همن هوس

 ىلا لمت 5 « انح أ نأتدك 9 0 انأهيل م تيارامل . ا

 جار لاما دجمنيرصعلب شدى رفا ماب قو هيقطو للبيع هبش
7” 

 نال التجاوب شان اوديش .عيلباوىبلااَنبلاو * ديؤااندقلاساركه |

 اه ةءانيل الصامل ا نساني ف بك ارم باعصأ لءجياسوأ ف ديلا قف نمسا ف

 ل رانج اهون“ لثملاق مهاوفامأف هءئاضو نايا مالا هوخونيطلاورجلاك
 ا *نو

 وهوه امّةينبل وُ و ناج عججاه ؤانحأ كلذكود هش ًاودداشكن اب جا" :اناديبعولأ

 نسا نع مراقادشأوَعيالا ا

 ,ده وهو

 ريتا ودكم تابوا لمايشاو ع يفالؤ 1س *!ناموقكنلوأ | 5 1 ٠

/ 9 

 زاجدوذعوهىذلا» ”انيلادار تاو مدن يلوةلرق !قد١اونأ لا يلا اون-سحأ ىورب و

 22101 لعفلاك لعفلاو فرش فاَبلا نوكيشنقورعشلا قءرسصق

 يعاني ومش ارتي انلاو

 هدوء هه

 اينواغواهايك هبلاامع و هكساعيقراانل كبف : دل

 ةئيطللاتددشنأ دمركلانمّىبلا كلذكو فوصلاوأ اردملا نمد الا بلا فاز ءالانيا

 ةييلا' اكتروس لم هولا قب هرغلاتو 5 قيبلاا اون اونبناموةكثاوأ»و

 ىنباو ةرثكل ادّدْمار وصقم ىوءان ان تالف يو هك رلاو يملا لثما علق ىلا ةئيهلا
 تن 29 ىر

 ةِش يلو هيل لاقي لئمدوسقنمشلاقيلاوىرهوخ طئانباثاشلاو 00

 هنيطعأ لجلي ًاوةرطفلا ىأة شيلا عيحص نالفو ىو وة حل ثمدوصتمءابلار سكي
 - ل 0 ا 5 8



 ف ابلاو واولا فرس دب ءابلال ضف 517

 ا اول الهلا خبال ىلا لابن او را دوعلا ناو لال اا ومداعز اردنا

 : أ زوغربك ناك ذاف حلا هم سالاتبد لب :الادالوأ نم نوب باو ضاحكا عبس كو

 | 0 ناقتي ودل اذحلاتيل لاق هنا ميما ءىزرو' ةمدآ ةثالثْئباو نعد
 م صا س

 1 | برعأو ميماونونلاتمضفّكُممِبا اذهل يقفنيناكم نمدرع ًديفربملاتديزاذافك ملا اذه
11 
 أ

 |:| ا ةروسلام فلالاوبا ,عالا ىفمملانونلا عت لع تل ,رو خاب تر صو ممل ذود الا ذب

00 
1 

 ٠ اكل ونلا عديو مسالارخ 9 [تراصام الم 1أ برعيقد_ح او ناككم ن مه هد راع ن *متخدو لاح لك ٍء

 يل

 ا عت نودي عج انما عاد ,ًأرو كباب تررصو َكهب اذه لوةيف لاح لك ىلءةحوتفم

0 

 ناسلعنإا او دن ديزمبباتبأ اروديز دس

 اعزاانب رك اوالاخان رك اف 3 قر لاو هاهنا لَو

 .٠ نعاشلا لوقامأو تايأانمعوملا مورو ةدحفاهودااكدبف بلا ةديذذ

 «#ةدو <

 2 نان تانبفر زا لاقيو قطان لاو الار 5 مياالو سرعدنعاشت م :/و 2

2 2007 5. 

 ٍ تبو 1ممرفص املا تان وجل قريت قتلا ري خالذنلو رجس تانيمدلا

 9 4 ةمرلاو ذلاق ىراذعلا نا نوبي دكا ءاقثلا

 9ه»

 9 9 م رزعو 2<

 ياست ظاالقَن ءابكتاضنرأ راك ثانورك تاثبو 3 ناي طتوارارص م قاتلا تان 0

 انتم: ران نبت انو قبطان كلذكو وهاودلا نس تاو بدك اعتاب

 .: الط ليش يتم اقي ل قسىلاتبسن لس لابو النسا لقت ىدصلا

 (ضيالتانم ةيلامَتلابكاو اكس هان ةباح هال ىردخنالا ا لاخبلا حاشا

 نش اغلا كاثلاو ءاسنلا لالا :ومومهلاردصلا تاني للاَق ايان الابل

 ع راهشلا نوير عسانواضيأ أةدعصت انس شو شحولاريج ودل تانيو كولا تان قراط تامر

0 

 اهيبعاتو الالتباس ضرالاٌعباو ألان ورطشلا نوه ءتاْو

 | لال فلاىأ أتانا ىر اولا عم معلا تنك اهتعدهللا ىذردشل ' اعتمد , دس ىو ىراو ا
000 

 ْش | صح نمتاسحر جن ”كهنتادج امتانب ىدح ا ناكلاقفلحر ةنؤرا ذو انايصلا |ميُنعلت

 ؛ ا اليسا نلدلا ةفرتلا نممدقا لجو لاس هنأ سلع هقاىهشرر عي ىو دوسملا

 امال مايك ا هنولو ادب يف ءانالاب نو ما موقلا ناال لاق راها تالا

 1 : ناثداكنأ مومُهلاَليللاتانب وب ناغضلا حادقالا

 لطظت



 44 |(  ءايلاو واولا فرح « ةايلالصق

 ةفاضالا ىفنولوةيبرعلا نءاسانن أب اطاناونأ ثدحو لاه مهنعدب وييسءاكج كل ذكد عسب
 1 هل 5 يهد 1
 ةومبلا كل ذ لكن مرعسالاو ىعلام+ا نوكسمي ال نأ ىلع اذ هفدحاولا ىلا هنودرب ىو سيلا 1

 مهوءاشالا سراف دالواللاتيو ٍِس عمي لالا ال لانا نمداو تيدسحا فو ١

 يي ره يحال ع ا رى ذ نفيس يك ا ًنيذلا| |

 ءاشأ|هتئرهزال 0 اهيل فاضت م اوباللو 5 مع 5 "يضم »

 0 كح ا لاقفتوك | ا
1 

- 3 ١. 

ْ 
٠ 
١ 
1 

 عنادا دشش انام شاب فيدل اجا

 نا اطير يطا كامن م ماعلا ل-رلالاةيو رثبلا سأر ىلع أ

 اعلا اهرومات نياوةمأن با 200 ةمأنبااضيأ 7 ,ادامبماعلا ىو ياواد

 فريح رك 3 لافت شولابلا اةقانلانباو اضيأ ص مرداارون.سلا ناو صردلاةرأفلاّنبا اواجب

 صالال بلباو ورسلا ةذاَرسّلا باو بوعرم لا سر ءنباو ضاعن !"هلنانباو هرعسش

 ةفرطلوق ىف ل دقو 5 ضالاءا ريَعنياواضيأ الا قيرطلانباو

 ايف .اوهس مهل لامال يلا كيلاعسالمتساءارمع نتا: ق درك اف قيلت » .٠

 ُةقفرلا مهءاريغوتب لبق هع 9 وشر باتوعر ضال فوز

 هلوقنموٌلالهلا زانباو شلاودو نينثلا يسع يقشالل ناوزشسلا قاوم

 لاقي اور ”اطةرسم نب اوراهنلا ىرامُحلانياو لسمالا ناو وكمل ناو ا افا مدْرسَنباثيَأد 5

 نياوّناَه باو سانلا نم نم سدس ماطنب اون وغرلا يمان و دل يرالياورل

 ةَنَلاَو اولا ناو «ىندلا تلضلانباوريخاسلا نفي يسال كي نباو نق ناودأَي

 لو ءاربلا نبا من 7 ناو غادر لانا صْمَاو عيْشادتةبا» 7 وللا ءلغنلا

 3 ةيواسقاانباو ةيخلا نونا ىلاوعلا نبا وعلا باعلان اول انزال ,امرعشلا نمموي

 سل باووش فاظقللا ةاريياارال مرد نام وزش ل بق

 ء«ىندلا "لإ ةملانءاوهلوق

 مارك نياودعباهف هلوقو
 لالا زك الداا

 ىىجعم ماامهررو



 ا ٠ , .ءايلاوواولافرح «* ءابلالصف 91

 ابل عيوش عع و ةدئار كاد لك فام هوو ىلع موكا امين 7

 1 أ ىربنبا لاق عودي غبن مل جرل كار ءالازب افدشنأل.:نبالاق 0 هل اه فارق

 ّْ اة ا قويرا ريكي حاف اوه

 0 ال عارربغ ىلا كمي 0 ىنااسدقامالٌكْنَم

 اير دح عابضال ىلعاف ىرع 4 دقاووأ هيلا يأ ىلا اذك ملا ىإءافىرع هلوق

 0 ا نيل قير خف فال عوام دحين الا 0وةروصلا هدب لصالاب
 :هيل عل ثم يبا ءداوتأك هناود لاق نيإهذحاو تاك ردوا لوقت« ىربئبا 1 ىتلاَدْغللا بتك, ىف هد
 ها هر رح اني دياب

 ماتا ارفلال يم ىلع ة ةرمهلا جل ناو الولد 00 0

 ش رض مالنا ريياامستالملال# قتال ناقوس اوقول وسبا

 اثالائ بالا سما 0000 اوم د ا رو هيلعدقا لص يتلا لاك

 لنبرفنماوهد بأ و َىط 00 ًاريغصت نا ليقف اهيتتواج هدام و يتخ اددرجرلا) :

 5 »و رظنهمونباريغهدوشلدقو ادودهواروصقمانأ ا ىلء عم انا ق فو عجبا ْ 0

 ثيدنحلا ظنا ةغيص نوكيا بجو اعرلا سننلا لاه انما عجب كري راغسم)

 ١ 1 5 سهو و 8ه-
 2-5 ؛ءاملا ثنللا لاك 1-5 520 تاياورلا فال تخا ىلءتاريدقتلاهذهو ب رس“ نزو بأ

 . ا حاجزا لاكو انياهذخت هانم وة ول تاب 2لاقيودولا دير الاقي نالاردصم

 ا (ةسنلا ةيسلاوززالان الهو واذ ىلا يهودي بابو :

 اقيمت ىريغصتلاو بارعالا ىلاب سن قا ارالاوخ ىوانل وو ابل

 ا 8 :رهوملا لق هركتربغ ىلع دونا تنشناو ءانسأ هطلت تبآابل_همناتغل

 ىو وك تلف سراما اىلاتءئاذا كاذكولاك ىءالوقي مهضعبو ىونبباىلا ةبسسنلاو

 الاغا ”ل قالو وعلل (نمنلا لع هلال دعنا 1 ىلا بوسنموهامناف ىواننأ م4 اوقامأو لاق

 ليلا الكوت لققيركناا تأ ىلاوأ تلبىلاتنسناذا كل ذكر لاكدلبللا ا .ولعج يِبادَم

 ظ06 اآرلاةد :وواولادرنمد.الذاهتفذ -اذافو اولا وااو و ٍ

 ٍ ءانبالاو ٠ :تافرعلا ىهوةداحلا نمش ةراهغدملاقرطلا ىهقد رطلا تاس و ةلصالاءاتلا

 ا عطومفو ترغلا متن عترامهدالوأ ن هموق سراف“ انناورخ ؟عضوم ىف لاهو سرا“ انبأن مموق

 |ةفلىفىوانأ كلذ ىلع مهيلابسنلاو راصتآلاةبيلغكهانْبآلا مسا ممل بلغو نواب اوبرا رخآ 00 3 ”*عو 6 ١ 4 ين . 4 0

 ىي



 ه6 2 (قي) ب 0. هايلاو اواولافرح ٠ ءابلالسف

 فلالان الش ل ةنالو ىزهولل لاه . ناو أط خو هقةشإ لاق نسوا ناند ناتغلامل 1 !

 لصالا ىفناكنناحابسزلا لاه ريال ٌت انا وتاعقسا كر ذاقابلا نوكسل تبلت اف ا

 نيذلاو لاه ائبملص !نوكين أل قولا وسلا لاقي نبالا فل صو فلا فالوب د ) |
 عم جا -

 نوكي نأ مية سي هنأ ىلع لدناتنب اري ف عجبني أو تونس يلوم مهكر ّْ

 عمم سيلفا مأف لفل نمت تاقناكل فات ادمن وك تانوح وال أ

 لاك همالتفذءا# لأ تلي لصأ نأ [ىلءتابتَمخاهلس أ لات راما هاتفا عتب

 اًضيأ ف دحتءانلا ولة فنانراكأ اهناللاقوا اولا نم وذحلانوك نأراتخع شةخالاو

 عمعطاك ل لد مهلوتابلا هنمفوذ لان أ ىلءاو عجب ادقادين أ كلذ ىلليادلاو لاه لقئتاهئالا
 ةولوقب ممنالو اول عطاقتدهاشي س ءلةودبااوءاملاهنمفوذثمدو اًديمنلا تيدي قي عاجبألا |

 نابواستماندنءامهوءايلاوأواولاهنم فوذمنا نوكس نأزو < نباذنابتفةينثتلاو ةوُّشلا |

 سه هساوم ىف لوقت ”كنالّتاو بأم بهذامواود_:مسهاذلا اوولص نيالاو ىرهوذلا لاق ٠

 5 اونهوّباوت كلذ ىلءكاذي 1 هرك دموالا امو قطا ءاهلا هذ هرنلو تخلو ا

 العف نوكي نأزوجعالو لاوأو لكس لثمءانبأ هعجب نالثلي رَلالَهَم لعفلا ع نءءربدقتوةونهفأ

 اشي انو جالو ابلا فب نوثّسعجي ىف لوق:كنال لموعد ج لثملاعفاضيأامههجيئيللا دكة قو

 نيك قفار 'وأ ا أر باكل ثم لفاو هاما هعمج ف بابلا تالئيءلاةنك اسال نوكينأ
 زيزعلا ليزنتلا فو. باك نمىسمهوبعشلاتاوانبانماذهب رهلا نعءارفلا ىو سولو

 رجة جاهزا لزينب لمنزل مام ءهناثبب ع مكلرمْطأَن هان هاله

 مش ف تديز زاكمملااودازف مسااوناك وهب وسسلاف حاج زلال وقاذع دس الا ممتاهسأ

 : مهسفىف ؤ سلوا مم ضوعءاسمن اكفماللا ف ةوذحم مسالا نالال_لق لمن مع اا مناكو متأدوأ

 ةب ورلوقاماف فذحءونوأ

 اماماوكان راف 6 اهحسْشَدَعَ 120 كت

 | ةيدانلا ناك ةياكمسادا ألخ وه ننالاولا نيبال قب كا ايمان

 ءاسلا سلام كلذ نمفلالا ىفذاتوضال دم اوابدن عسا نههفلالا نال با و ىلعاتا| رت 2 3

 : 9 اير نم ماولاك دقمم اىرتالا اه »رغ لة<الاما يلم دقدي اكطاويبأيل م رابآب لامك الذاوأ

 كأب ىدانئهف ىوارب ودي ثريع لاك نه باوتن دن نوادر شت ارناف نم انوع |
 5 0 " »9 .٠ - . 2 .٠

 (رشعنما توملا تاني - (0)



 0 ل يح تالا 996ج

 بادشت رح قانماولك طخ برها تمتسا رولاه الع |[

 00 يل .لوقياوا اًددِقا اودتوانا از |جاهام 11
1 3 
3 0 

 اتم «ةكيطملا لوق َلوْوئاذه ىنء وود فرمشلا فاني ( تب
 ايف بيلا اذهايب ارعأ تدشن ى مجالا لاكة ومو ةونب عجب هئاولاقمديس:ب لاه

 0000 كعو ع
 ل هوا

 2# ب
 مهطعبدنبنواو نغةيلةنممالاوف همالوداولانْبالاو + يأ لوالايدارأاّتبل اونسجأابْىأ |

 0 ءايلا لتعم فلاقو اذه نمديك

 ظ ب اءان للا جو ءاننأ عيب اوشن ند مهمل أى ثالا اببلاخممبا ئطق

 3 لجان كاد ذمهانيربخى ع ةرخبالاّسشي وقتنا الاووديسنت!ٍلاق

 ا 2 ١ نقف سلس نزواهمالز .ةلدبملا تلا امق الدفا مزود لأ ةغينجوأ

 تبهذم نامابقامنوكس!كا ذو ناسا ذبح نمنطاكثينأ أتةمالعبا بق

 اجب جزمات يمول اضف قرصنلا باب نب سند فويل

 ؛ كيلا ياللا ل هلادل شعوب ةدنتم وبس ىلع مالا فرضن اانا ثينأتلال

 الأ 0 الفعل -برأهنال ظفللا فم مزَوت كلذاغاو كد اتةمالع

 ١ يلا تاك لها هنو بور لسير لا وب لوقا نىوق ألا وب ذخالاو

 ّْ 8 ءاعتانب يف ةغيسصلاب ىنعأورلاق .ثييأ دلع ءاولع تراتيل عمالاهيفدالا م ّْ

 هدا ىلع هنإل مزالا مفواولاّلادياو لاعفأ ىلعاهاايببهريسكستلال دلك اهليصأو

 ذو ةدجا !ةماكلا ىلءاهفاهيقاعتو دع ردا ةمال علا ماقبءانامسوتتاعبا كلذ يلعايضإ اك دياو

 ع الذكي ثدنأت ةمالعءابهلان امنة اىفءاهلا ماتم :.يىفةغيضلافتْنبوةساوت
 2 م م

 1 و -

00 

 2 532282 نمت وإبن امةمالع تن -

 :لديتءل_ملا فرج نيابنلا لادبانكلواو تن نمبب هاذا نأ يلعةومبلا فكل ةلالدالو نب

 ىفمد ببن !لاقو. ءايلا نمايولا دبا نمنع ضأو اولا نمءإتلا لا ديان الو اولا نمهْنا

 ىلعَوغب هايغاو نبا ىلع سياف تايم رلاق ,ةمااولاقفءاهلاابااوقلأو هي وبيسيلاه نخآ |
 تْياماو هب هودشلاو و ونضال! ل قو نسانلااولهأ مقا جل ايلااهوة ذب أةدج

 يايبعدودرمو»وءديبسنبالاق قاد :نيلوبلاقو ىونب تنيىلإ ب سنااول وكم

 || ل ولاو فقول فنيا." اني نال ةنب انهو نالفتنمنه لوقت برعلا باعت لاقو ,هيوبيس

 مب



 46 (الب) ١ ءايلاو واولا فرج 0 ءابلا لصف

 دخلا, لصتت ىلإ تراضانمتاوبيذنتلا ىلباولاف مكب تال 1قاَمتءاوفك دخباةيقوىذلا الكل

 | ماقام كلوقك د طاد_قأت نأاهلستلب ورب ةلنجو مف قتلا لادحلا نع عوج راما
 دارأ ىلب للاقف موقنالا لجرلل ل جزلا لاه اذاولاه..كانأق ب كانت مرك امو كون لب كوخأ

 اودازف لب دءيام للك حقو ناكل بلاقول هنالا اع توكسسلا نسدحل لب ىلع تفلالا اوداف 2 لب

 لاق مثةدودعمامانأالارانلا اذنسقنلاولاعونلاعت هللا اق ٠ عدوتلا اذهبطاخملا نعكوزيلتفا)

 تءقؤااعنأ كاردةسالا اهمكح ليدزتملا لاهو" 001 "نمل رت سكول

 اننضا دوك نيكل أ أب لافءارفلا" :زغسغال قذمللاء اا نوك تو لاق ناحصاوأد

 انهليقامس وبان ار خت الا ىنعملاوناراثب دل: الرانيددف ىتنع كلوقك ىناثثلااجا 5

 لوقت ترعلاوءارغلا لاه: .هكردتسا ته فقهدارآهناللاردتسالا ىهديلاذهواهدعبام بوت

 | تءمدو لاق اك ةغلودعس ىدغل ىهولاك .انابيقماللا نواقص هقئاويو كش هاب
 ىلا ىلسءاس لان آ كنءاحدق لِي ل--وزع هلوقو هدنس نبا لبال ى*عنسال نولي نمل

 لاق هناك دخلا ةوقىفىناده ها نول ىلاءتهلوقنالدح ظفلمالكلا ف نكي لثاودنن 9 داو ةغم|

 | نفا:هرهطأو اولا نالواولا ىلع لو اذهوم د. سنءالاف قانآكتءاجذق ل لسا 2 ها ظ

 كلذناك اذاف ىلا , ىف ةزئاج ةلامالا نال دق ةدقولاه هرفترهظاف ىلع هْنف روق تلايقالانل |

 | كالقتساوعالكلا مانقب تباشاهنال ب ىف ةلامالا تزاجامنانييوصنلانضنلاقو .ةاَئلاََمَ ها

 ىلب ةلاها تر ؟تيزاح ءاهسالا ةلاما تزا تدخن نفل وست ايتنل قالا ءأهنالا اهذعتاعا مانع

 القت تاباوغاموكلحات#ة الفى !ذكواذك لفت لاق مب ار لولا ولا

 قال تما ا هتلامازاوح ىفءامءالانةوقلاف تقيللتد ,وقواهسةثتماقانإفاهدتنع# اثنا

 ةلضتشاا رخال يفرم يهون واللا ةرابخللا دعيني ةدضألا اوقع مف

 لوالا ىلع ىناالا فرن اهب فاي فرح فقتل لاقو ضروس
 لئاديزْتم ًارامو ورع لندن زى ءاجام كلوقك نق اثلا والا نء بارزضالا اهنا

 لوقكب رعنضؤم ةونعضؤانعز واغتج تانثالاو قئلادغن اهب فظعت لونألب لوخأ ىنءابوارع

 اعاستاهريغعضوم فرعا عضولاك همومبر عن « همه يتق مهمل 5 زيبازلا ١

 لترك ذا! ىذنارقلاو + د لوز ع هلوقو 3 تدخلا راك زو 2 رهانات

 مسقااراصك لذا متم نار ودعبنعرتشالا لل قاق-ثوةزعاوزفك نين ا 1
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 لصالاباذك هينثراصو هلوق

 ها هررحو هدعبامفوانه

 «ريدص م

 ةذجعضومد 52 كالذاولءفابغاو ناك اس 5 الث لالا اوفذح ماللا |

 نع زيوقاوشلا ماد ملعدقو نداوذنمٌلمالاغ اولعدقو داوذمو 4 كلذو تاكرخل او

 اعلا ايلي واولا فرح اه ع ن4

 ثا ن نكي نون ةلزنعم_هدذعتراصماللا دعي ف راسا سفن نم ى من ىلا

 , هنن

 ١ 5 0 نسون !فدح ةلزئانه

 الفذ ظنوني بأ نولوقي برعلا نما مانام رو درطي وهنلع ساقي

 كلدكَم 1 ولما و رع وذاك مومالك قف ذم راك تيحااوفذح

 ةانركو أ دافرصنلا
 0 الىلانأ ل م اوةيقاعلا 3 رنج ةلااج 0 او دنا

 ا عمتيشتف الا
 ياما طن 0

 ا نر .ةافاووزملا توم وغفل ا

 9 ب يكتب فن ا و يس

 اذ ملول عضلي دال در وىلب هىلب وىلبىذب وهو ةكرخ ا هنم
 6# عوس قادسصأ م هدو ل2

 فو دبا لسءوهو فير صم وغاب ىذلع نأ متلوق نينا لاق وب هع طومف ؤرعتال

 لالا وموعد ماشلا ىلع اممتسارمع نإ لاعتهن أ د.لولا نيدلاخ ثيدح

 اادنو سس باطلا ايايايلب تبطل هايننحر ع زر لاق ى ةريغ ل عسس اوىا رعد

 |"#» -ه- ةس سو

 |ةلطعبأ ا يستراسي ا هيئاوماشلا قل لزق ىلب يذو لب ىذب اسال ناك اذا كلاذ نكلو
 م قضكتمم مع

 اووكيتأو نانلا قر :تفتدارأ لاه يصانأ تافىل/ى ذب سانلا ناك اذا ةلوفامأو 1 55
 مه --

 أىذب 00 م كن دعب نملك كلذكو مه جت ماهاريسغنماقرذ ووفئاوط

 00 0 لدن موهو ىلب

 اع 3 1 .مونلا ليظإ لحرق تقيل اذهد شنب قانسكبلا ناكو
 7 ةمؤزا هع 6# 2هم و“ ي

 ياو ورت 0 ايد ىت>ماوقالا  هذيو مانت
25 0 

 3 ا كم فر عيال ىذلا عضوملا ىلا اوراص ىتح مهر. ىف هياعجأ ىضمو مونلا لاطأ هلا نعي

03 

 1 نا كايلي عنو ةيلاعبةرالخلاكي بارضالادبا .هيهدم ىلءهفريصوهدمسسنب لاق .همو:لوط ||
 0 هد اي

 يلاَدمبفلاو. نب نمت يَ و نيل قاما ىلو ولو هله ن عادت دب

 نيا لاق 0 "الا و كاما يلون ةطج دن لف ناد 3 4 هر هودلا

 ةر هيف ماهفتسا تاو لو هزل ورايت الا اواو ةالاألا اعف ىلع مننا مالكتلاق سلو

0 ١ 

 ا

17 
2 0 

| 

|] 

 | باوجن وكيل يقو . .٠ دحايدوقغم ماهفةنبما باوج ىلإ .ىلبلوقبف اذك لعفت لأ كلوقكى
 مالكل



 م البزار.“ هايلاو اواؤلا فرتل 4 هايم
 أ

 هتان لخ ل اريخىال نوفرغت "لهنا مكتمل اوةنوآنأ اوناميدأمهاسنكأ
 0 0-2 59 حام عد

 ىلإ , اال ىفاف ل ىلءاماق 2 اهريغس حف سانا ىلإ القا و لاق
 عدس يس 3

 دنم-و الل بحال ينال اورج سأل ريغ بت لد اولاقاذا سانلفلحأيكأ

 ءالث!انمعانالف تدب و اهريغوأ تاك نيم رات ا

 رن سوألوقو هسفناهب تديطف:هتغاداذا

 فلاح لدهعتعنيملاوأ ' منع كيلي ضرألا ديدَجتاك 3 يزن 7

 ل ا ووه ورادلاهذه ضر ديدن“ اكلوقيبيذ ملا كاناعكأ

 لاقو 0 يااا 1

 | هبدمطت أ لانا هثلرا لاحق ضرالا ديد حنا اكدارأ مهنعكيلس 1 اوقف تيكسلانبا

 ' ١ زارا لع لح اذان يبالاقي 5 نمل أ ْ

 ا يصلى 5 أع :اوهلتلا رأوا حول .٠ ا بيا

 رغاشلالاق كفانا تت لاق ظ

 تحاسب اون وام نواف نمو * ىلتنتو قالا" 20

 الكرش بوب مود دلو "الدي ىتالاسُم تنس اللوقي توها وكبوبأ

 رح نءالاق الإ ةلاسيلاب ا ملاقي وهارتكا لب اي ءارغعا ةيطاويادسا

 ياس 5 الإ ازلا ىلا دءاواودع .تءابقو عالم

 ةاووىفو لعق مهلا ,الةام- قرت هش قو رس علا

 ءانلا اوفذه يفاعمافاع لشمال[ كأو انزؤمنهل مةءالوار دقمهل عفرالىأ لام يفلايال ٠

 ىف'الؤه ثند لاق وا 'هناثن رم اببت يلامس غيب اوفذحاك نيج ٠

 هرك أ اطال ياعم خيزا ورا ئخو' قايأالؤ رابلا ف الؤهو لابأالوةدشنما ظ

 أ 1 ةلاند مهلك اوهكاك انور بهأ وج عمل .رلا ثردحو لا ةيلاثأام سابعا ثيفخافو

 ءاننلا !اوفذحاك لابمثسسالا ةرثكل امي فذ تفاالااوفذحل د لولاه اذا ردوا اق .ة١

 ةنييلاب هيث لأ_طالاو لب هيلابأامنولوتيذر دال نولعسفي انكحووذأ

 نينكصاسلاءاقنلال تزيسنااو ايفل أل كولوق نم فلالا فذ فزيت لاف ْ
 ةدقوع

 اونكيأادب كلو تيل خلة بولا «وييسلاةءديسسابا

/ 
3 

3 

 دموعي صرت سعص سيو دو يندد حصص ووجب

210 0 



 ًالبإب ".٠ + ءايلاو اواولا ف ربا هانز 4

 5 راكان زنود تطال بس 0
.5 

 7 تا :هزب 1

 0 اما قر» 00 3 ىبأرغالانيادشتأ هالو أو هيلع ىلإ 0 هللا فادشو ْ
 0 1 ذه 3 ا كك

 11 زباوملا حادتفا عورتا 9 امياع لب نآو جوعا 21

 7: 1 ورش ااهالَبِد مك علا قوز اهنالبأ |ءاملارم ب د ايو

 ا ريفا نر دورك وكسور كارد
 38 زراوام اًتطعواعوج توغو قع الو كاعتال انانخ درك أ قنواهداح كاع

 7 00 نعانكرةمانقلا وتورم نمانلا|
 نع اوق# دآسحألا رشا وثعبلا لهاا نورراوناكمممأ لعل ملداذه ٠

 يللا وامشبا ن ين * ايةباصتالا :رالكزانم حامرطلا

 | نو رعي هيلا قارا تانك يدتفو ةئاخانودمال الاه لزاما ف أ

 5 ا هزيم نادال ةريشعلا توهم ا 0 4 ا

 اذ ىلا قاقوُك ارثوةرشحاهلاو رفحا مز وتوقتأ ىلأ قمنال او فاعت ا ريقدتعاسجؤامد ٠

 اقنع اونا ملاك قتيلا كالذكو ةالجبو االسم قعد و توق

 7 1م نالف تاس آب اما لأشو لذ نولعشيةيلعاا لها داك: ةقالا

 ظ ديز روبل اكو لقوا تاَماذاَن فق نلوم قيم اوللا|

 3 ل رسموا تنام »االول قاجس ورانا |

 لدتتل ىممالاد تناوكالإأو و رعبا لجرا كلذكورغسلا اهالي در شفاة فان مكس
2-00 7 

 هذ 0[ ,
 ىتملأننا| 1 4 . : .ءهآاوب

0 

 2 ا
 1 ا

3 

 3 500 5 2 ةمسلا,ضرالا نودع * هزل آلا لهسو

 ع وأ كالا و كنا اوشن تراضو تبغ دق ل داو للا لاا ءالائيا |

 ارقد سمنة لهاا زم كتكوت وأةقاشلاةسيلتبلا ومكنملا رذددلااهذلتأاذا |

 أ يزل داليكلا6 "اهلك رسلاساا نؤوقباواكتوق تح قنالو فاعتالا يحاصأ
 ١ 9 ١ وطال اهني لطم يل ةالكالا[المك اوناَوتا |

 سم ةشفلحأ ل بءزلا تيل أو تيلي دقو ةيانغل اىلااهبامض اهداف فصو 0 ٠
 : م تور ه ءوص |

 ب ل 03 يتوافر فا لاف ف رءتساوأ

 2 ع

 ىا



 عبإ البراز... ..ءايلاوراوالا فرج .«رمابلا لب

 وهو ماللاو"اتلاوءابلا قمري دغدرك ذولا هيرتتئ أوال او وهاب هالي ن مرا, تخ اا «الثبالإ نم |

 ماا يتعب ماطقل_ثمراغكلا ىلع ءالبتازنو هيشاوهو هعضومفيول

 ديت ال النك ليقف هيلا هادا رذمهالبأو موللا تعي ز زال ارذعلاهجو تن ىأار ذم
 2ث

 ربثيدح ىف هوقو هيدصقو ه هدو هيدي رأ ىأ هللا هجو هبل اموذقلامغاثي دخلا فو قط

 نيوكْنس .اهفناح ينعم يلا ينددملاوملا :ًاودطعأ ىأ اهرامات قالب نيدلاولا

 ىلع لم لمنال ىأ الب ليال ماذهى لمهن نأ ىسعردي مون دعست يدج ويه اهايا دري

 هس 9

 نالف ىلبأ لاقي ويارعالا نبا ىربثو ىريخ هيرهظب ويف هر العف لعفأدي تاك برما

 دشنأو الاي لابي ادا, مو لاق نسحب اليمويلا كلذ ل لاقي م ءركوأ واب رة فص دهتجسإ ذأ

 ل لازهلان مسك دقّتأو ىلا َرأ ىلام / و ا

 عا ضومفيلاو بذاك ناذبفوهو راكم اددمْيافو ان رثواذلك ألوقي يره سلا
 ا

 هالاب و هرتافاذاةالابسانال نال لايكاقي عناق كلاهتنآو ألام نس أمرت لاب نأ
 1 ةلولا

 وهو .يفنلالالابلان مثيلا قاقتْسا لبقو هن مهااذاهيابئنلولاب بكا اميلي
 0 سَ - ا اه هدروو 7 ١

 ع وق ارخ فيل ركام الانذار نب تالا
ْ 

 ٍ نين ةبع ران ارعرلا اشو ةيلعت ميو ,* ليو وأاهاو 0

 اني رعلاك اهرارزأ نمرزو اهل سعأ 50000 نهب

 اهتامط ىلع عزمنا هب 5 ع البأ نخل دعت ةداصق 1

 نالفوو اولا تريشان امش اك ةريسكيلا ترادق' 0 ةرمسبكللايذالذ لك قماولاتبلقأ

 نمالدب اذ ةىفءامل انجب للعجو هديس نبا لاك اهدوضو اور غسل البدقنم نون

 هالثأ او هاليو لب سس بوثلا ىلبو 7-0 ناكماللازججفعشاوول

 لاو لاعاد ارك + لايرسلا اليه: رمل . عاجله اوسالالاقد" ايللا ان رسلا» هدا نافوها
 م نه د © © -#ف 5

 ٠ هلدئمو ترصقتربتك اذاو تفس تلا لير دلير مسا دابأ |

 ْ كول سلاربععلا لاعمال اكمال الي وءالصلا اوَكشااو و ارتلاو برا
 هةر يزهو --- هدةءصر)رو و

 روؤظو هسشسلب ن طداهب #4 تيلَعت رجلا اذه ماو 1

 سا هع ع © 3س هينا يأ ع 90 هه 7 1

 ريس كووفءاملا ماعماءئف..« نكي نمو ةادغلات بذات تارا |
 دوه هع 7ه6< س مهو وو«

 ايلاغتليوىامعأت يلبو * هرسع ب يلبت ى>فأت 3 رج أن الاقوأ

- 

 1 . تل
 دل تبجي بس
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 : + ءايلاوؤاؤلا فرخ ذم .ءابلا لصف | قلتم

 اح تول يشارك اهبل نال ا ةزامتسا وءانغلاةلزتفساكبلا ]فترك ارأ لاقفءرسف

 : لا ل متاكتبلا ةهدش ةكونأ لاف ةاكبدن د>اورخ ا ىيلاوائغلا توصلا بمد

 رخال كفي ارهقاكبلا تغطقاذازاع نان اماريقك اًمنهو ام عبملاعل أذ ذعالاام هنن قرخأل

 بادو "ف دلو“ *ةوحول الاه ال»الام ملا تفل ىلع ان ضقوم دل نا لا

 هو“ هريتشاو روحا ذا وأ ةفانس هالو ةيزيتح ا هساح اوءالإ دال راو الإ
 0 2 هرصساى أ ىالب أف دمك ادنقو اما كد نقر ىلبأالةفيذح

 00 مم هقلا رعاه لاقف ققرافْنأد#عفا ربا نما أ نمْنا لس 1

 للاي طوعا تفل ذاع اًمسعانال ثمل , امه اوقنمالصأو أذ أدعي الى أ كد

 اواو وبلا الاو دما هلا الثاو ريسخ أى عجب أكارعالانبالاقو

 ./ تيرس ,ريشلاو ردا فنوكي“ البلا ةيلئاو“الب شلال 5 وءالثسلاو
 -[ا

 + او ٌةيفاعلاو ىذعلالاعقدقا ابنا واتس الي دبعلا قلي ىلاعت ثاو

 اتيعالسماهالتااذا ”اناب كابي م الب يهل ةوادإ ف ليقاك افلا َلئاعقاوُهَرص

 | :وانمالىأءالرلا مسالاونيسحأو 0 ىتلانالاانلالمهللا ثيدلب او السقا

 احا اهريتشلا ىأهالتباوعالب هلا ءالب و البيان صوب عنماذا نسال :اهيلي
053-- -_ 

 لا هقدر ككل فز هناك و :نمشلاو عكا توكي رابتخالاءالبلا و

 ْ انو بالتبالا نأف ور علاوات لب هب هاب ريشلانموم النبل نلاقي ىلا

 ل ىثماغاولاع ةنتةردكتاورشلاب مك وابو ىلا هت هلوق «نمؤاه ملعف نيب قرفريغ نماعمرشل اورها
 1 0 هات «: اوىلاعت هلثا لاه ماعثالاةالملاو رب نبا لاق ٠ هذعنسرزاف عافدنالار كشرتضيق

 م ادع هديل او وش

 انحالاو ماعتالاءالنالا كدت رك دفا لس دلو نيب ماعنا ى أن يمعالب همفام ْ

 هقاءالب السماع ذل نابهبسكت يدح فو امد» الب هدانع تعلن :اولزلا توب لاقي

 هي © هع

 يهز لاا ورحم هتبأوات حمل ال لاقي دود مالا الا ىالبأ ا نس 7

 مو
0 

 يدع "واي ئذلاءالب اًرخامهالبأو 4 مكبالةقام ناسنالابهقلا

 منا كوالا َنكمااذنل ونالفّىلب لاقي ىف" هدانع هيوأنت قذلا عنينضلارخ 3 اهب عمم أ

 0 9و
 ند تالق ةقيذخ مدقق هوُقادتقتالاعلات ألا ةشيذ كيش فو ةولتن ليا هال نم

 | ةماترسق لوقنإمامإ نأ" دل هلوقرهثكاق ناد لمراسل اسس لاو هنالص ْ

 لويس مسح

 نم



 14 _ (5) .٠.١ءايلاو وبولا فرج, اع .ءابلا لق: .

 : . ةفرطلوقو ليث مدار ةل يطا اذكار وليا

 اكاهنيعلاتّسَقرا تح كفامو ٠ * 70 امءلازامو

 رك ناك ناو ءاكيتاذنيعلا تضفرا ىتد دار أ هنال ين” يعلاونيعلا نعيش هواك اب ركنا

 رقاولاوانا رك ذد.نأزوح دقو م-هفاف وعم عمال ل عاف ىنهمتاك [ههفوهابمنا 1

 ١ ىدعالا لوقدلثمو لوقا هيف عستياذهيل 97
 هو ةءمره + هه 5

 ايظا فكر صقك ىل ط »* ايماك اًميسأ هنا لج ا 2 ا
 اه4اةةسيإا

 ىذلاريمذلا نمإلا ابدء ن 56 ناروجيق ةولاف مدق او هغلا دارا لعوأ باش تاذعأ

 مودد

 سكب لاهل بدنك رلاتيكي ىعدالا لاه ندع 7-2050 دفا[

 رعاشلا لاك هيكياسبتهنصافاهنيكبأو ءلعأ
 ١ اهلاولدلا معلم قى * ةقباكب سنية ملا مقل ١ 3 ظ

 وهعو - 77

 ىفبازعالا» اذ ضعب لاف اللا لاو قايملا نعااباةكبتلاو 7

 م هاك هنبعو اسقف لازيالف ءاشرتب ام هانم 20-000

 ءاكنتو هام ةلوغينأ اذه اجلا ةييتلاو ذل وللا ءاشتلالاقفءرمف

 ىلارداضملا نمل ذربغو بملف باهثتلا وردا فراك ينك لني اردام ْ

 'لوهتم نموه كا ذكناك اذافازع ثاهاكن وكت تازوعف الاء هودي 000 ؛

 دشأو._ءاكبلا ةرثكخلا هابل ارعالا با لاقو « قاذلا دبع فا اريص ا تتيح ا

 .ةتزروتدذتلو ٠ فتيل | ٠
 ىل اكل يثكلا باو اعلا كلكت كايتو نقتل لونك اذا هيك داني ْ

 أو ءيداولاوبلقمهأالا سياج سلاج لنموه وع يي د3 عبو ابل ليف ظ

 رءاشلالاف هيلاماعدو هيل ءءاكبلا بصح ديقفلا ىلعداكب و هديا تغب لجرلا
 وو مت يبد

 باشي ||| هرج ىعءاسنلا كيو + ىدعتتالو وفة... 1

 ءاهو ثدن ”انءاهاهشالءاهأ اال“ ىورلاوها ذك ىلع ىا زلاق ناكبسالابى رباك لقمر دا

 ءاهالءاناهد_ةّعاوئورلا ىهءاتاا ل عجة زب ىلعلاواتلطمْم اور نمواب زر توكبنال شي اج

 هلوقو .انرو نليلع امض لكك وباقي اديتكلا دوك 1 فاراوددكتاتابل

 مة اهءض < ى

 تكي زانج ل١ حس امي رضا يفنى ممسك: عا

 (رشع نما نرعلا ناسأ دز ل



 ىب) ديلا ءاولافرخ ».ءابلال مذ 3

 |هدقرو هنرظحاى لب هيقبأ 9 لاك تلد كا رطب 2 :رطتنا نشب فرج الا لافو

 1 : رجالا دشنأو
 ه- هرودعو

 0 اهتارولأو ولو ىماوتلا مج * اهتادئاد-نكلمب نوف
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 عئدطلا دعب قلل ع قست ْ
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 ةبلطئ ثلا ٌثْدعب لاقي ارمعم كني غبم ىأ ارمي ام[تاضارعلا لبر مجالا لابقا

 0 (قي) . ءايلاوواولاف رح « .ءابلالضف 1ك

 | نالف ف ىلاملاقب : مضلاو ورسكلاةيبل ةجاحلاةبلاو ةيشنلاو توسحتال فيكدارث اولا

 اا ا مس نقلا واهيغيت ىلا شا لئم ةيشيلاف ةجام ىلا وابني

 | ىنايسللا لافو ا ردا لابو يقر لل ىلع هناعأوأهلهيلطا دلاءاغنأو ع

 | و ناش دوداغبعجلباوبلاطاا ىتاَبا اوملاوبلط اوعي وهوهبف موقلا جيتسا
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 1 41 رعءاشلالوقهنمو كاهتبلط

 لعافب سلو اريخهيغبتل م ةبارقو ىغىذنملمآكو
 لوقت ةعواطملالاعفأ نموهفاذك لو ايلاط هلكت رشلا كمعنأو

 ١ واسم زيزعلا لي زنتلا فو ريبكن اف ةيريتك لولاك كاف هسفد
 ٠ 82ه

 ريهزّنب بعك ل اقو مارا بون كل كوجييبأ

 اعبرأ َكْهفاريسانحاهاغب 4 افك ماعاعب رأاصتاماذا

 ىأ اذكواذك ىتالاشي وىجهدالا باطانهه ّقَبوءمو ىهاودلا ا اوما

 ْ ىمهبلطاو هناي ىلع يع ءانمغاذكواذك بأ لاقاذأو ءاوسل باو با عمو هبلطا

 | مهب ىيثآو ل ٍبلْطاىأل صول ةزمهياذكى بلان اهب ارا ند اتيدح فو
 | عطقلاول سولار دهب ْ ابنتي ىلا تيدا نك نطلا ىلع نع ىأ عطقلا
 ايدج يعن 6 رخ هنأه نع هللا ىضرركب ىنأث ددح ىو لطاذاءاغب 23 نمو»

 ا مقاوم سنع ويم لاو تانيا دال دي "د

 ش نريش طوع ريستونيماب راوي ووش مف كأم مكمل كتمكعوع اا

 ا 00 هلأ لوقت امو فإن ماما ميوستم والا

 0 000 اهيَص ملا نرقرذاذا تح

 ف قي رطغلا نيدقا ولاقو دازلا هيصعل جس ىأ

 ميقسلقناءاداغي 27 ليوم اج نان

 2و

 أ "يمه طسوشخخ ما هللعك دنع ازيخ كنا و مادا كدت اسرق دنغنأو

 ٍ مهلوقب اورتحا مهتكلومسع واطقأ هلت طناف اذك ّن َلَعف تلط لاه هنأ كواذك لع نأ هل لص ىأ



 520071 559599 5 دلال

 مك (ىي). ٠ . .ءايلاو واولاف رج: « ءابيلال صف

 هوطاغوةددشملانيءلامعملاوهبرطق لاق: عّسهلا وعد انياسمبلاو دق عدنا

 فرع ىلوالاو ىنادسللا نعةريسشالاقيدو ءاغيمسغتنارشو اري ناك امىشلا دو كلْذفأ

 هغيمارللا

 لك .اوهوةماغر ”رط ىلع تطس 5 اولا قب نع كش أل ظ

 ىرهوملا دشنأو دلاومضلا غية بلَط لك كاذكو هنلاَضَق دأ

 مالا ذممٍا» .٠ انما ٠

 ةقارستي د+ ىو اهلط توفرت اأ اهلشوم تيانامشتلب الاهذول اوراق انياب |

 نايك ركب نأ ث يدحف و تانّعرو عارك غا عسب نيلاطون يدشن أ اوُقلَطلاةرجملاوأ

 لس 00 2 6 0 وأ لاسةف 0 ع ا :لحرامها5 م

 07 دخنة دعاس أ
 ابو واسال عاب 5 هش ذا داو ىلع كلو َ 55 5-3

 . ني 1:

 لنكبا ى هه ايلول ؛ قدك رضا لو ندعم : : اقوا

 ا ّى 32 ف وقت *» 0 لباس 3 0

 لافو ةيِقبلاوة غلا مءالاو نست ىدءعنب و فذحا. م ضّوعملانللا فرس دعنا. مباح به دسأ 2 دور
 مو فيو

 مالا دنأل 0 0 و ني وو 0 20

 اخي هتباطيام لكوزم اور ل رلا ينال اسمو ذك كيلا

 هنئااضوأ هةجاس قدرا ين ئيمصالا ةياللاةْعُلاَو بو هيه: مهضعتلاقو روصقم ضو ةيغنو

 ا وع و هما|
 بو ؤذونأ لاا نع

 ميجانآلا م هلا لئم ناشف خل * !!نمنامعلا ىئيتامم هيا ظ

 ىطع أىأأ يس ىتألاقيو كدنع قيغبو دنع قيل ةيغيلاكلذكو بلا ُةيغلاو
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 يم اوةيغيلاوةسيغبلاو لاو 417 نوي واو موقلا يفق لاق ادشنؤتأوأ

 نيالا ٌنانعِبوءاَعت هغدنو لاصلا4 هلا ن لطب ىذلاىئابلاو ةيغبلا ةلاضلاءيغبلاو كام

 اًراتتار ينم نوسالك * ْتَصقَرانلنارعبل نايغاب وأ 7

44 

 (رشعنما برعلاناسأ - 19)

 نيللا فرح دءباهبءاج هلوق
 ىىدلاو لصالاب اذك خلا

 هما ملا فرحرتغب مكحلا

 روحو

 ها تدذهتلاو



 (ف)  ةياددالا فرج «.الالخ
0 5 

 نال هل 5-2 8 ان واو وردت أرما تيطحو هيقانتيكو رمد مهاوقك

 ْ 0 هيج ملمس ودل ين تما لاول اع ئراط ٍِب مالكلا

 ايون 3 تكلل ر ١ اعتا
 مذو يس هموث ده

 00 1 ., بلوت اغلا ىلا ربت تلا * نايل نا هند

 .: بالا مدارات اكو تكيس كو ئدملا فقطمر ةااذملا لاول فض شهلاو
 هع علذوم

 9 وهيل عأ ى أك سرف ىعنأ ألاسقيو د كبف تاكلا هيخاص نمل جرلاريعتْسي نأوعبلا

 ْ 0 هيعؤياأ أى هينطع ل اوقيف سرفهدنعو لحرلاَتَأَد لجرلا ىيتسملاو هلدمخأ
 ءوم) ور

 ميلان ا فعلم لاه نم لمعشمة عملو هرقوهنمباصأ
 ١ و 0

 65 1 ضاق هنعبأم هنلعٌت درو 35 هوت دتراوفلألا دعب لام

 (غ 18 7 هيرديعْندشارلافو

 ا موي ”ه

 , ناش اعبامو أسلم 5 موجب تيفال اديسلاكلئام

 0 روكسي ىجاذاعبدقو مرا ةيانطاوعبا و يلق منارات

0 

 ده عيموس )ه5

 ا نقتل م ل كي | .”قرفعملا صوحألا نب فوعلاق هينتك انهت كيري

 ع 3 قع ورع 0 وهيريغب يب ىلاسباو

5000 -» 

 يبارغإلان بالاك صوحألا نب نجرلا د بعل تدبلا ىرينب لاو اوعي مرج ربسنب حاستلا قو
 ا 1 انو يس[ نيم هنو فايع لاقو ريدا يفادعمسأ لو لاه هلمركحاو هتقسارم 01

 ٌ 1 !فرعالاو لاق عا هاكحت تيتحبو تمرح ا لثم رأت يعي" الاب ب ةحبرت هدي سبا

 ْ ءْزإ از ملت ضاقر ارمي رول والا و ومب فيك تارا و فت ىنلا ب (اغ)

 #«#م5 م

 ال ةيطراضم حو ضلال طورعلاةَر هز نمي رتغ امد ءالذكو

 0 00 هم هد مده

 | برتيدنترإ لصرغ عدمت كه نأ لبق بدذهتلا قو عندليب

 ْ | كاذكوماضعلاةر وغلا يار ىهو اهقوج دونا تار ركلاة وغلا لسقو يدريك اذار اًريسلا
 ا هنو وع ه عر دي سس ين

 ١ 07 عثر دس ىفو قلو تخرجي ر مضل حاولا وول كربلا مرا

52004 ِ 

 ماهو ةيواهتمريواهتوغي تيرا ةفةيدابلابارهعطقي لحرب مدنا هنعمقا نضر

 ا وعملا نال 0 اهتوممثيد ملا باص, ورب ىبتقلالاعريثالا ني الاق انيحطمدل ا

 8: 2 ا 5 3 0
 ١ ادبي بستم جخقاملو أر مسلاَيرُع ىهوامتوغ باوصلاولاف باطرالااهيفىرج ينااةريسلا

 كلذ



 ,74 (اظ) ءايلاو واولا ف رح « ءاملا ل هك '

 ١ هم 6 ه2 هب <

 ايلغتو زوم وفن ىتحاهلاندهش 0 ةدامصاعةبصع نمي د رباك
 م52 م

 هل طئاضد دلع ئوقىأ مالا اذهب زبموهو ءرهقومبلغاذانالغبنالسفكيرأو تدل ا

 مسا نكستلا اوريو ينل كيرلا تالا هترسهقانالفُثوّرَبو اوبعموقلاي بو | ا 920 م وسد

 ةزعرشك لاق .ضرأأ مسساءاوريْلاو لأ !

 بطن مهراه آن مرهظت * او ْ
 زجارلا لافو ريثكر 2و الا وَدقْيَعْنيءارءاوْرملا ىربننا[|
 قئرحلا توم ”اوُيلابَت * قربشعلا بو عصاملالو : 58 ش

 ”س ع

 و -سوم

 دمطهر دمهم انس ةقانوأ #2 6-0 ةحارلا لاو

 ينارعالا نبابذهلا اشر اهج وربةَسن الاأ ارم ةيسملا فارعالا نب ابيذهتلا (اب

 نموأ لاك عض فوم را وصي وةرجالوةر ا 0 قلاش اذااّشَن ا
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 اّصيلاو رعوبأ نو يشل دابا « وه وهواموةوسبءام نم 0 8 نا
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 رمش يلو ىفاسللاءاكح صب ىصخم درسنا لاق و عب ”ىصخمنملاقي* د ىطقتميبلا ١

 ناكملا:ماقأ اذا دون ارعألا نبا (انبإ) هاضاوماضيو هللا ءاَصخ لاك 3 اعامتا» اراو لاقي |

 ةغلتن رطبأ نوكنأالااهعوضوع كل ءالودد. نبال اق ٌةيطيلا هيوبيس كح (ب)

 -ةددو و ةمه»و

 اللب لعل خالتها ةغيس نه نوكتن أنبا ويبني

 رعاشلال اف دوحاَتلاوهوٍبّرعموغ لدق* اناةيطاَلاو ري ١

 وة مد“ ,

 هينا ترد ادق 8 يطا انوادوعاوت رق

 ةقاشحول 1 الدم ؛اولاق دوخاَتلاٌةلطامل اهد. سن الافو

 ا و هوما ه2

 اهنيزرباهعبش ةنوخا « ةيطاباشسقلاغا
 00 م» 2 هما وبس

 نونرشب وامتمنوقز رغي برمشلا نيد عضويو بام هلان م" آل يلع لا نيالا بلا ١

 ه ممم هو مظام م6 سا

 ةانحكلا ار اهأنا اءاوبارشلا ءانيقامت رثكوا هملظع نمت دقر يل

 8 تمس

 لوس لكارب صولا صقر 17 اه ه*رسسقق فايت صقَرةجاي هلوقب

 روس 8

 املا ىلا ارعالا نبا قوص أو عاتب رووا م ش

 هجلاظرهرع-ةلاقو 0 ووطد# زتك اذا: ازهريغباطيو هما طشعار ذلا تاكا ارمملاتامَحَللا ْ

 موس دهساا

 انف ل ماظل عج لاك ٠ + ابا عيضتلا ىات * باغاللهريغد ثنأو اوظن وطي ١



 (ازب) . ءايلاوواولاف رج , ءابلا لصف 01

 ا را يلازم ٠ هني روفاسفا كر 4 و و79 موو بع
 ادا وكيتتيدفرتسا اراه اكتشماذا ىتا اءاخرلاو او ازوعهلاكْخ رب 7 رب ,أوهل ةاعرو

 هدوم 6 ل هوو الا ه7) فى

 انتو هزع عفرادا»ازبا ىزبن لدبرلاىّربأ ,أو سانلااهارلا مرسم حر ردك ىتلاءاسنلا ماو و

 أنا نيوهو ىلا فر كرد نى :نزاتلاةأ ارملا ىز زادكم زال نين خحرلادسبع

 | لمست كابو دح لعل نتالي ثيد | نعمورهظلالوخدورد لا حوت

 0000 ءازملا
 ا 0

 ل ل #25 سس

١ 

 ا امل 0 و ةس سااه سام 7

 رتولا ينسي رزاحلاةسلج »* اهل تخزاشف تزايشف

 1 0 ير ةعارلابلبا ا

 كك 0 ا . ثيللاد ثنو ا ردصلا مق: تلو

 م هم

 تا 3 هنناكربأن تير ءالاذا #4 هيوارلا سك لا نبعناكول

 | كتر كرابتووططنةعس زبد زير لاقبم يؤم لجبرلا عقرب أ ازبالا دب وبأ
2000 

 ساه ل ناك س سهم

 تخط مشل جواد نم ىبحاصو * امهب رح ىريبال ىالومو ىراج

 + هحدع عواد وهملعهللا لد هنتال لوسران دس قاشد رقتتاعب بلاط نأ لوقامأ و

 لضاّتو هنود ءاطنالو « د ىريدق اوبك ل

 000 ايم زاده كول سلا ذه وبلال لد دو ور فات :ره*لاق

 || ىربببا عئابودنع لاقت اوروقيالىأتدارم قدووسُقلا باو نمال فذ في ىو الدارأو

 هلاقىرهزالا لاف ىزابلا ىفسهنموزهتلاوةيلغل اوزملاو . اضيأرك د ااورأغلاةريبلا ديولاش ننآلاق

 "يدا لاق و حيروملا

 ٠ دد-ىو * ريخأةهتشاق ىربأ سعف 35 زحارلا لوقئرتالادهاشو ئربنتا لاق ةلدشم

 ٠ كب دباو 4

 1 0 لي زاد يقزاهسش 5“ اك ريدا ابإ قت اوزب

 ١ 4 1 2 27 مث دعه 2و و هم

١ 
1 

 ْ 0 رم ىندرعليفارخا #2 حر اس ع

 00 اديك
 4 مايو خص وم اس 9 دو و سعر 5 ض مر

 .٠ ١

 ا ١ 1 و اناا رقلا لَا تيكسلا نبا

 || 311 1 لاف هيشط ودرهت هبىكربأواوزهآر واصلا اريل ىلار ءالانبا هدئعسلاع



 الا مان - _ءابلاو قاولا فرخ « ءابلالسف

 لعف أ الد,تاق هللانعّشتك م لا:لعفأال ساو تلقاذا اولا هتئاياح ادب يفلح ا رامشا

 يحايموةيلخ هلا لصق لوسر لبر ثيذخلا فو ءاملا ىلا ٌتءخروواولا تك كرف كلذ

 ىلا نمار واولا ىلع عمو دقل+فلخ ىأاورموويهقااربلوقتقلطاةلا ةيربلا

 موةلخىأ مهو مربي ىلا ها نس نم هدأ زمهلا لش ناىلا بهذ نيوز ملاذا نسبا

 ضرع كنا دارك ربي هلئربو ةذومهم ل متستلوريثالاننالاق ايف ةزمهلااهيف كرت

 جرا عيا نال فو لع فيلم ثم لعن تفتت اذا ةارايمانالبفٌتيرابو هسّصراعءازاب و

 ضركبعاى دل ىربنا و رنا : امهوول عق لم ل عفت وهضراعيى انالف ىرامن الفوم
 واقفا مع

 اناق هيرب جنح هلال و هل-ةمودهتي وف تضر نالسفتييلبو

 امقوهلىر هر 117 و عنب أه لم عّن_ضوةضراعاذاأت“ ربك رد 0 رر ولقلا 0-2 رباهيرب 4

 ناب رابتملاماعطنغىهتشيدسملا فو هب -اصعت صامل دثسد اوك ع تسصاذا نارا

 هيفا ههركاماو هعينصي رح الاامهّدح اردعمل العتب ناضراعتملا .د كجؤينأ
 1-2 رعشة نمو ءايرلاوةاضايملان م

 ةامللالَسآلاهفاتك قاع  تاَدعصُمةنعآلا َني راسم
 اه ادع :واجؤرةوقو انهت رز قاهر راغب ىأ ةنقبا لاو ةاراجماةاراَمملا |

 # ساس

 لاق 4نضرغع | انزبن هقوردلو ةقورعتئرتو دايقنالاةعرتسو نإل افالاهباُس دير نأزوو

 59725 روهيمص لآل - هك

 يلئاتوكدهج دما فمي 03 مهدوتي ر قلق دو“ ”ىزبهآو ا

 اريش طأ” لاق حضوم مم ءائربو بارع .ىيرافيرطلا ل يقوجوستملاريصلنمايراتلاوئرابلاو
 هسه رم وو عل و ا

 انمأ اوعف كرب م أر يذاصع «* : ترفل و عرت صاوعلا ت>عماسمو

 ةحاوىزابلاو كلذونو كلذ ل دعىأاذكو اذكو رمنمت طخ لافي دع ىو 1(
 ىبرك د ىلع زاير وزب يول لاف ىرببالاق رف مر عدا ا

 هى ةم سال وم سد

 هنم علفزابلا نا ىج نبا لاف كلذلو لاو لواطتوزغ ازيو رو اومسوبددسس ادا

 وهليقو نطقلا لصأق زكا دنع ءر هللا ان ءازياو هسُأنو هلواطتق ورم ىزا- ابنا

 2 رينو هل بتدرهلالوخدوردسلا حو ونوه لبقو تالا ىلعرمللا عفاش
 99ه دس سا ع 7

 زيثك لاو هول يودع رن يذلا وارق الاوكربأ اودووزيد اروكزب 2 رو
 ا



 (ار)] ٠ ”هيلاؤواولا فرح + ءابلالسف 10

 عون أ ىعوومتلا اذه درطب م ىلع عمجلاك عب اوني رّدقلا ادق لغختو ةضالا كاي

 قرعوملا لاقةلومح وَ ةربو رداناذهو كلذوةكاغرم قو اًريوةور حاضنالا ف ىمزاقلا

4 
 د

 هل 5 + .زئرت نبا لاق ركوة نا تالا لال صا ىلءونأ لاك

 ةرتلو أ نالد 2 هرب ةرب ل صأ نا ىلعون أل ةنولو كرون ركاهرطتو اراه عججو هيويشريغةريق كور 2 دو . © وس

 1 كيوتو .ةربؤةغلةورب مهلوقبواوةر مالنا لعل دتشاانقاوخوتفم ةور ل وأو موهطم

 ْ ظ نايل نب هيتس نر هاذ والاكل رتويت قس ىنلاىدهأ سابع

 ٠ أ ىهو ةراهقن[ قارن ةقانو ىحننالوال ائح 3 راس كا ةقانثلا تورو

 هزل تناكاعزولاق نافرظلاةفوطعمت قد تناك اذا اهتنأى رعت ةطوأنشننمتقأَح

 [| 00 0 قدا ةغياتلا لاق مارا ى هرم

2 
 | 321100 هز » هه رم

 أ
 عاام 5 نقلا تاضتانللا ع نم عون ةارمثدر قف

 مانا ع

تكراتنلاب ا ضنا مص نمت د[ >3قو
:هققاىل تنص ىلا لاقف اهم ةاريجتشيلتق ةقان

 ش 

 1 1 ع 20 3 عع

 قا 0 دقو ىرهوملا ارم هتف تيربلبةرهقنا وريف هضم
 ما )ويس »وضم
 لو ولاا اق ٌتلعجاذافآ"الاباهد و هذ هام : راواهمطَو عَ واشمرواهتنرعو

 3-3 د دك جو 5 لاقو ةرباه هش امو لائلتو طرقو راوسن 8 2

 | اقرا هيام قوات يب لاق ىلا بقي ناسنالا ل ساعللا فلا بارثلا يَرلاَو

 201 دوما ن7

 1 قركدو عضل زوي اري فن" الااوداز ىرمسخمهناف ىربامرشو اريح ىجو

 1 ا ور
 ا

 عربه م

 :ططوفب طر سر ا "رمادا اا عر بانا ا
 ثيم

5 | ٠ 

"0 
 ا
 ا

 دبع ادا نمتن از مهالب قطا لاه هسغلاقو !يفّغل ريغوديوببس

 قداح لرد دشنأو زمهلاريغ

 ٠ 57 قرقلا قداون د تحد قتلت 2 ىرعلا لال ا

 7 9 ا - قربلا وقل ىاراسنمك يشب *

 ْ واولا وي هْيلاوْيَ رار كدا علام داو ىرولاوىرلاو ”بارثلا ىأ
 1 (كلنامدقتان ملا قاتلا هذهل احلا لاك ولهفأال هتلاواولاك ملف الهئلانلااةثءابلا نملددت

 رامذا



 مو شرف وهي رب عاد ىذلا ىربلا وسلا ىلا بيذهتلا ىربلا لماكلاوهلبق مك رم اسو | ٍْ

 لبس نأو سارت أ هنأ موفاذافأيربو مسبق ريب ماهطق ىهس عطقب ءاموأ قلوس

 (ارب): . ءابلاو واؤلا فرح, « ءابلالصق

 يالي روبن ىف أث يدح فو ابراصلسَبكَرو سير اذاف حقلاوهفا ا

 نيولااهب ىو نيكسلا رجالا اهيدثراما سيتا نيراهل ل عأروطأو هنأ ا

 0 ثوص دعم ١

 نمير امو ةناحاةياربلاو بارو وف َتحنامم عقوامو َتقاذامريعؤَي حبو ةغينحيفأ نع

 كنهلارببكو ألا: هناا ايل اومديس نادوغعلا | و
 »مو ع و سماع او ءاسج 3:

 زفعالا ءا راك قر نامل رح اًضاو اوهيياَسسيِحْمم 0 1

 57 هلا هشتاق ,ملوقت املا م*إ ريل :زمهى- نا لاق ءاريلاك ةدارملاو ضيالا أ ظ

 ءايعلا وءاظعلا دخاواؤاج املي هارتالأ ارب لايف هثينأتلاح فزم يترك مها ناك ذاهسايق |

 ءىنرعشبا ولاول ضهاجذقونرك محور ذةهابعوتااولا» كادت

 ءاحرلا كاذكو وتلا اولوقيلوءاوُلاةنموان اولاقوةءاَمَّسلا اواوشي موةواَعَسلاو* اَمتلاول

 رذملا نمهريظنهيىد تر سعر ةريدقثنؤملان مو رضا ىلع ”هاالدد 0 ةواذهىفوت موال حرلاو

 مرحي ربنموهو نز والوظفل فرك ذملا نم رقاد كرت الا

 ريسسلا ىلعةوقتاذىأقيا اربتاذ بادو ةوقلاهمارعلاو اهرسشقي "ب و صرالا ىو ادي

 وشو دنا ر " وذ هناري سلا ىلعابقاب ناك ا ذارمعبلل لاقي ىرهوشا اهاياريسلا ىرب ردنعهد وق ىهلبقو

 ا وذريعت و ريسلا ىلعءاةيىأَةيا ريتاذ ليقو ملسو مش ىأنا ربت اذققاب و مدللاومصشلا

 "ىذه لعألا لاق طقفريسلا لعل

 لاوطى رشف لتدع اسلاى ع رةباربلا تح 5

 ايري راير هلا ربو اموتوقوامهندب قيام د ارب مهضعي لاق و ىنابسللا لاق يلتمس

 ىدعالا لاف انيأمنغاأز اره

 ماا م وة. م هَ

 كمان ناك امدعناهيلع ىِرَسب 8 اهَماَنسسيبَع وحرتسءامدأت
 هدوم باع ءومص ةوهمم

 ل اجسام .+ تبعا اذرمباكا

 ا

 11110 .اكج» دنس و لالا ىلإ مو ىد,و

 ريعبلا نأ مطل عبوس نم ةقلملا مىتامسللا لاو ريعبلا فنى ةقلطاريلاو



 اذكى ىلا هيراحهلوق
 ها هررحو طق نودي لصالاب

 ل ا مرتو هيو واول رع دب هابلالصقا
 دشنأوينارغالا نبا نع سرق مهن

 5 5 5و

 اكفنا اهتاكلاحر قلن 5 وأةودبساررهدلا لساال
 ا وم

 هيلا ضرع اه 4 ارسل سرفرماوب حاصلا فو لَخ نيد ع سرفةو د ةريغلاك و

 00 اننا راوي انلظْنا 03 مق شب

 دانثلا باوصولا# ىيضلا حبا وسو ا وهو لاق حا اوس لأ نع رقما ةوديباو دااوئربنبالاق

 ١ اطببا نعو 06 هوى. أس 000 57 2 لا 0

 جد 5 سايد ركبقتسبع ذب نشأ 300000 ص بالام هنا ئشلا

 رفع نانو قيسض وبلا 2 |مقموكلام معوهو ؛ ىورلاداد نب ةزهل نورت

 ٠ ام 1 3 لذ حاولي هلا قير سيروب ون

١ 
 نب فوم موو هنا بع |]

 ا 10 5 ابق اوانمّدملا د دو »* تيربو دانا

 35 اهيا أ ..ايواطةمزاو» 'ملببا لع #4 انامعولمي : مهي

 نو وواحد سمي على رد :ىَتلل ل عافلاٌة مز .زاولاو سلا حتي زولا
 هس 6

 يم د 0 كلف اوسو لاق و باف ومنا فددبع ىمهاقسف

سأح 37 قملالا عومي أح
 قرم نإ ١ يصخلاقراشلابةأ

 مب سوم 2

ب-صلا هيرامهنطيف
طم اهننستو #2 ى

 4 ا 5205 ىلظاح 

 م و#و

 هلا ةسحلات» | ٠ لطخالا لوق كلذ خا وراك اقدمضءار هةثلات تااووكلذينوريعت عونرب وتنف

 دنع ا ةيوذر يو 5 ىرشكُب ارش دورنا بيعت

 001 ب ابعت أةس ادا نموَحأ »* اوس فاد دبعلا م

 ركنا اركاب تشب بي هرضو تلو ديوألا كَ 069

 عدو همد

 م َ ركل ىوَقلاوع ب 2 اهلاّسأ ْتَدَحٍتْوُطُحْنَم

 اه

 قارون ريل وبه دولوقي يذلا وتلا نولوقن موفور ذل

 0 أوه رعاشلا افا ىرتن ىلاةديدملاًةاريماو لعأ"املاو تير رق

 ويده و 7 بيع

 قوهطلا لدن لوق ]وق هلثموى ثلا تعب امنفسلاو

 ناطور كب كسلا * اعل نعال ليسا



 0 (انب) ...:٠ ءايلاو داولا فرج « ءايلالصق
 تمس

 دشنأو هال تفوءابلا ,ةراضا اوةواّدلا ى 5 ىممالا لاو لهو لاه هناك ةراض 1 ش
 أ 1

 رمت س و < ا

 انا رقي دايلاج زا هلبعأ ةراضحا نكست نك 0)

 رثكتو فق ةيابلا ف ةماغالاةوادبلاو ءاحل اريسكومابلا عشية راضخلاوةوادبلا ى هديزوأ لامو |

 01 را يابو هيايبمر وو ةراَضِملا فال_خىهو ٍ

 ةيداعبت سلو مدحت رقد هر :-قلاىدتبل اركيلاو هايناح ىداول اود ودية ةدشحولأ وادب ا

 راهطت لأ قا زادي لجرلازبذؤؤم حرخضامزوصقما دل او مهمالك رثك قرم ولااف كرت
 وهوتوسلا نمّرَربث دحأ اذاهنالدّيسو ف ىدبأدق ث دحأو طوغتاذا لج راللاةيو همي

 لضاَمتملا ءادمألا هروب 0100 ذدقوم اد يأهعج و ناسنالا لِ فْماَدَلاو انياب ٠

 ديبتلا املا اوعؤدبنإ ,ر زو ىلء هودي هع و غاب ريدأ 2 نوع ناشي اوهور وقم هدحاوأ

 ديبللاقداومساٌىدّبلاوةربغ ناعضومّئىدبلا ىداووىدبلاو زمهلافركذ ذدقوأ

 الئامتىدَبلا نيكو اب " ونوع ع ش |

 رثك لاق فئلالاببتكت رواه عمادب .و ِسْعَسزي لاقي عضومم اد ءولأف نالؤقلا يبنون و

 امها انعالاب اواو 5 انذاك نسوا كولا 0

 ىداو برق ماشلابعضوم لادلا فيفوءابلا باد ا 5 ريو

 دشنأو بعتلاىدبلاوهنع هللا ىضرذالوأو نسابعلا نب هقلادبعنيىل ءلزتممتناك علا

 الطوب ما دبه انام ادبي أرد رع * ىالعسشل كاجَْسَك 5

 قرأ او.موُقلا ىلعتود و زمولافمدسقتدقو قبور يدب ةرلاو ناسك

 ىدسألا لحي ورعل ىعسالادتنأو عقلا مالك اوهام ملتي ديآو

 قيقا ىلع قوأ + ىنذابلا ويلا يسلمو ْ

 َ رك داك متي ذواذاكيأ , رخال يبو موقلا لع وليش فوعربالاق

 0 اهلا البارسا اا اهلا ت ةذؤب ٌةءاري ا موماديَودس لج رلاوذيدقو

 اما دين م هنالواولابةوادي ا وصىربنبالاق الاليم ق نحت دقونيالمبلصوتةياطخ

 ءاَديلاث يدل! فو واج ماو اًذابو ناتغلامهوز مهلايؤديردصمامنافزرم لانقاذ 4

 فنك دوا ماجا أعبد سبق تن :بةمطافثدد_-قو لوقلافش شفا دملاءاذّمل "السا نم

 هدد هما اساذا لجرلا وكلا نئيلوزمهلا اه ىف لاش دقو لاق هاذّيلا ضعباجناسل

 (سشعنما برعلاتاسا - )٠٠



 0 (ادب). ءايلاوواولا فرح ه« ءابلا لصف 7

 لهل لاناوججرخ أ اوتينوقلا ابد عنب افيو نا وزل لبا اولا نط عينا

 ا ا اوجوتادوقلا اد ايييبشتياد يفرج

30 

 'إ راو شرد ديب بلا 206 :لادبلاش و 5

 ارامل , وطن مون لاق ودبل متسالاواوديدق ليق ىراصصلا فحنارسملاىل ارضنا نمسانلا حرخ

 ًاغيقلاءارخي فالك وان ومانملا نورضك نيذلا عوقلا ةرضاملاو ةرشاخلا ف الختيدابلا

 [انكاسميبدعج موقلاف الكل نمٍبرعلابلظاَوَد ومايملاذادعأن ءاومعظْناملا ربا ذاف

 قولا شاول ءذسها لاقي و رْضاَحادضْعِحاَلا ئه ين مات هو ةَريضاح

 ئ ادي مشيدا فو ةيدابعمجداواضب أ موقلاو ىداوَبلا ىهواضي ةيداب توداملا هيلا
0 

 ا

 | يتام امهم ةقدانتوةيدابلا ماكل خرا ىو بارعالا اهب ةيقراص يدلل نمىأ
5 

 وللا ةدابشمو اناريثالا نب الاف َ رق بحاص ىلع ىوديقداهشزوجتالث يدسأا ىفو

 || ا نأ مهلا نوعا باغ فمجنالو عرشلا ماكح ار ةلاهخاونيدلا ىف' انيس ع نمهسفامل

 ا

 أ ةةدجاداراهاتب ذداىفو رضا ف الخ ىَدنملا و عالتلا هن غلاوُدسَي ناك هنا ثيد_لا

 أ ناع لودر نانءاعدلاى هوو رسكنواعؤان فتو ةيدابلاىلاورذلا ىأة سه

- 
 , هج هود

 رج نبالوفاماف هديسن الاف

 0 ارمضحو ضار الو مهلاونبو 5 ةرصل لب الاداجيوق هل اى

 ا
 ١

 الكضارة 

 ||[ هسفاتوأك و سانلا نغدعسل كلذ لعفينوكي نأ هش ريثالا نبا لاك ودبلا ىلا حرت 7

 ١ ا | ٠١ 1 0 0الوداولفو يلو برات كت نويل دوكيىنلاوع

 7 س و وى, 4و
 ]| مرو 1 لاق تودان ءاديواذ: موقو مههايم ىلِءراَضُح

 ا 5 و م 9و

 1 3 هؤدلك الوفوسلا هه * لامس رم
 هم #«ث م

 3 فال ىه لأ ةوادبستلا بى نبعي تأزوجيدقولاق كرو بك اركاب عجبا بمسا نوكي د ةف
 0 1 + «ن »ديوي + يضع عن - .-

 ا اربط ةكدبسا هفال- خلع سانلاو كلام هذه -لاولاق اهه-و

 1 | قوت سمروك وقيام تع ماى و. نونلا.ىداثاا ىوربو ندا مالا
0 1 

 1 تانى بخل قون مواويل كيو زيزعلا بتلف ةوقد رضح-ىف

 ا | ودقة باطما الط ةيدابلا فمسمنأ اوُدَوِبا "نحالاودونملا
 اسوم



 0/١ (ادب) ءايلاو واولا فرح . .ءابلا لصف

 ىلادمهارغلا اكو زيئاسربسغدتتا ىلع كلذوملعي نأ دعب /ءئشباو هس(" ديلاوقزاسءاضقلا

 دشن أورخآئأرلروط أ ىءاد
 ءادماوس لدغ 5 نا د

 هءاوصى ربنا لاق ت َت اود ,وذود و ىأر هيفهلأ شن ىأ ةدودممءأدب سه ”الاىفهلادبو ردوا لاق

 رعاشلا لوقو كلذ ليتعرف ضو اتالم راكد
 98 هه.

 ءادب صولا كل:يفكلادب 3 اقل نح دوعؤملاو كلعل ! 0

 لاق زومهمرع زعيم يعرب لفك ينك
 8-55 2-5 5 و يي

 نوساللافو اديكداب هيوبيس حو ة ملا كد 3 ىديوداب ارد لعد ةو *

 عه 9 هه
 ةأدكلذكو ؛ ىع :لوأكلوقك ىيىداباذهُزهفا لاشب"ارقلا لانو هونت اقل ل

 ىداّكل ل _عفاىرهوجلا يدنا ىنعملااذ_ميىدبىداءب هرعلامالكن مول اق ى ىدبىذ ْ

0 

 اه«اوواعحا_ءرولامعتسالا5 ركحالرتامتاوزم_ولاوصأولاق الى قد ئدانودي
2 

 ليون لاهاك ةيهادال ا

 9ودود وه عدول همس

 ىديوى ناسا لئلا راصو #2 ددّسلاِب ضن ةسرو * ىديىداةأردتلعدقو ٠

 صاقو ىبأ ندع سثيدح ىو الق 1 تارك دوس ثلا ةي اوامر اج نامءاامهولاق

 لكل أى يبعدإباذه ل ماوة هنود ديدشتا عب قدرها ٍإ

 <دمسو 7# و 5

 ةحاورنما لاعراصن“ الة فا ىهوُت أدب تيدبو:ئشلا دادي“

 انيدّبحوايراذبحو 1 اق ريعان دبعوا وي انيدبديودلالا مسساي
 و >

 9و < <

 تيديمهلكسإلاو ناببالا الات أب نع تيدبلوقيدسح أس دل هيولا نبا لاف ىرب نيا لاق

 ءاملاتان نموه داتلو لاق ءاةرين لا طيدعتاف لالا تراك نب نير
 ناَوَدَع وذ ناطل لا ثددحلا ق مهل اوقهنمو تدع تمر كفطقمف رد لاقيو

 نطو سوع تيتا وأ يدم مار ةيدملارالافأ امهيفشي رحماء ناوديوذو

 قواد ,وردانىودبعيلا بسنلاورضَللا فالخأ هواديلاوةوادسبلاو ٌةادملاو ةيدابلاو ولا

 لاك دابا تالاف ملاك ةواتبلاووادبلا ىلابونمذنيح هنالسايقلا ىلعوهو وابو ش

 نوكي د ةىوادبلان تلق نفود غن وفر عيال

 اذاشو اتيانق وكيت قاتلا يذلا ف نكمأ اذا ل.قاردان نوكمف ةنداملاو ودبلاىلااب وسما

 لوصالاعيج فضا اذك
 ها اًمدارةدمعملا

 « «و



 40 ١/  ءاملاو واؤلا فرج * ءالالصف 3

 اانلرهظبامف ى ىعملا نال ىأرلا ىدانز زم مالءارغلالاقو مهرب فج ىذاب او رقارقلائاسوزمسملاب

 | هلدلا ب نعت 2 دشن ًاواباودد ناك زمهف ىأرلا* ب اذارأراف واد

 ٠ ىديوىناسلل <تللراصو * ىدبىداب اى ىلا ىأ

 ١ مط "لاا فانوس اىلعىأ رك طا سن ا زلا لاه ىلا هبشلا فىرهاظهيذارأ

 اوت زديفاوركتي لو تلقاماوُردتيلوىأرارهاظ فلو هنا نوك.تأزو يو كلذ فالخ ىلع
 اةلوهكلا دس ىلا بابشلاخ ركن عت جوت ادعم « .ىديىداىهب دش ىلاذت ىسضأ « هلوق
 لاق ناسوالازثكتلضفلا,اسولورابتخالا عقباج ىتلا ةلوسفلاكترصفاخلاو ىأرلا اهعمهتل

 او
 ااا يرهاج ىلةادعليئالخ كتبو ىأرلالوأءانعمت أدب نميل_هجوزمهن هىرهوملا

2 

 ْحاَمتلا لاَ ءاديواذن واو دبه *الا ىف ملاذ و اهباو هرهاج ىو ادعلاب

 مو هور

 ءابصوأقلا كنف َكلاَدي « 1 ١ هؤافو ةكسن ىف

 اولا اديها دارا تمسي الاورام ذعبْنم مهلا دب مثلج وزع هلوقف هي وبيسلاهو

 (لاف "ل نوكياللءافلاو لجتفنال ديل ءافنوكمأل هنئصسل عضوم نأ ىلا بهذ هننصسدل

 | قغاضراو ع ابو بكا ناقعأ و بتاكلا بحب امذخأ اذه: نو روصنمولأ

 املا لدلاةمولا الضر اوع سود امكأ ءانيث يانا مق نزو ا باهدحاوتالعت
 تاو تآا الاطار فولوا واحتل وةيمهضعبو هريغوأ ف قسنم كال واسعا

 وعود يس يل 00 ”ان نأ

 0 د | ليل ايويعف وصف لماؤوم ونا برن عوالم

 | هنمو ديوس د القمل 1 لكتضو اكل عضومولااهعسريأ أ لب الا عمدبدبأ

 يو هدمه

 ا مهنه تستصانلدلين هثددخلاه_همو مهلد ةرهطظن ىأد سهأي سا ااىدابي نأ ممأهنأثيدحلا

 1 ضربالاو عرفألا ثيدنح ىفو دحلاهيلعانق أهم ناك ىذا هلعفا نا رهظي نمىأ هللا تاك هيلع

 1 3 5: 51 ع م

 نالاشوهءادبلا  ءموهو ريثالا نا لاق كاذب ىضقى ا مترياتءن الجوز عهتلا ادن ىعالاو

 ءاضقلا



 34 (اد) هايلاو واولا فرخ 03 . .ةدحوملاءابلا ل ضف

 ةموم مص هم

 ليك اوُتمرلااهبثيمَ # ةيقصلء ام ثيع

 2م

 وهواذنهنمذخأ دهس رايدف ىذا ءاملا "ان ىراروصنموأ لاق هرغوأوهنوكي نأ اماق أ

 واولاب هيلعاننضقهدسس نبا لاق عضوي و ادع بطل مندل ان رالخخ قستةيراجنيع |

 قبدالب نماهتمعي ضرأى هلدكاقد و ةيل را ى ث ب مدعو و ث ن دوو

 ٌتامتاريع فصين . دونا كاف ملل

 ريغتااملاب ل سولار ٠ » اهتودلاخدقوىفر اه : ٠

 : شفا شنو ىربنباكاقأ
 دود

 انيقيلا ورعد ءايةادغ ب دعس مشن“ امى
 4 و 5 0

 ورعد الوتد متخلا سانالحذملارثكلا "ىف ما اووصُتلار متكتااةناوأ

 ارم اح ءانبلا نيش از اعلا لاعبا تأ ار ْ

 حامرطلا لاق ىد رع وقز 2 لمْ اهدح ودام رد كارت دعا نال

 همي ود و 1

 هابي لوبان 35 اهم ركبافاك نأ الح

1 

تخا ا هيرختو ةدوسملا ىنانألا فلكلايدابأ |
 ءا ارغلا دبيلوج دار لوجوقو امناولأ ف ال

2 

ا مضلاو ءانصلاو ىصلاو ءايلاب بنكي لاودسرلوه
 هلدبق هاد «(1) هرب ودعي مال

 درع سوح

يبا لقريب الاقي ةبونمقوألا نب لاو
 ملف ةواوجلاةبو فم تانواصلا "

 جفاارك ذيل ورسكتل اووضلاقو اوتار ارقلارك ذوناق لبا دراطباك اهيلءتودراطي |

ا م 54 ؛داجي حامرالارهشفو
 نم عضونمةواح ىلا بو بنضءابل

 وهوةبوُملا الب ن

 شاع ه© هه عر ةهسامود*ع ه ه5

 نذ * [بضاهرد نون مو قيلعبل آوحردت 1 واج

 نادوسلا ن نموا بوو ضم دوَُإشلك ثيم ؛

 نطرلاو هدملاَو اة يوان هوت ةرفوو-رلاوصلا مر نادوسلا اهب نضْوُأ هوو ١

 #ري م م جنرل5 موعاو

 اديوءادواودي واودب اود ولاا (14) لبعأ هللاوتوكةدح اولا ةمهملا«النا,*ىدرلا |

 دقو ىنايسللا نعةذههئمودساملوأ م هالاٌةواديوهئر وطاب هني دبأو رهظ هي وبدس نءةريخالا ا

 ىأرلا ىدابتناوزم هلا فركذدقو لعت نءمرءاظىأرلا ىداب وةزم هلا كلذ: ارك ذأ]|
 لبجوزعهلوقو رهظوىأرلا نما اسف تناءانعقوز مه غب فال ءاك- اذ دكسصور :

 4 رلاٌىدايهدحو ورع أرقى رلارهاظ ف ىأ ىأ رلا ىدابانلذارأمهنيذلاالا لعبنا لارتام |

 مدشلا اريثكلا ءائيلاو هلوق

 سانلل حدملاريثكلا ”ىثبلاو
 "ىثيلاو سؤمانقلا' رادع

 سانللحدملاريثكلا "ليك
 هرر هأ من اريثكلاو

 ةواحي ىلا ةبوسنم هلوق
 :نلمكسلا فامءابلا فب ىأ
 ها



 لصالاءاذك اب رالف هلوق

 توقايفىذلاو ةيتكف»إ رب

 هررحو ثدن أتاه ةدايزب ةنير ؛

 ىععموأ

 لصالا ىفاذكه هعسهلوقم
 نعةفرغاواعلو مس رلاا دهب

 هيبنعم حأ هررح و هيب جس

 ,ماثب) . ةانلاو واولا قرت + 'ةدحوملاءابلا ل سف 1
 ةمرلاوذ لاف أن اها لوقتاهت ريزاذأة تاهت لبالابّتنأ

 | كئارعلات اعفنكنمىرذلا لْثع * ةئلقنا ران امي داح لاق اذا

 [مهعقرسنأو نسكت ىهورصتفت ودعوا 411 (ةذحوملا«ابلا لف ])

 مود ود
 ترق اف لعرب لكل ,رتقلاوربكلاو اناورف اومن ىم ىنلاثماوأب ىابب ءمدموس <و

 م 1

 ع مع ازا توعو تب[ قيفاصلا هاكح اوأبىأب اموقلا ىلع

 رشتتلاخ اح أ: ىرز الوانانغ * 3 ارث ىذ ىلعاوأباندازامو

 ه2 5

 ظ لافي هيفو تاوولاب ضرأ و ىسفن. 0 ا ا

 1 قارا وألا شالا لا. ءاوأبة ملطف ءاهقفلا ىؤردقو لاق ءاوأب لا الويب زمعت

 | هتيذاف تناكناوا وسل ورحما ارعشلا فكل ذء احا ذاق ذا سفلا ن : مةيلس“انبلاةمانةيقاف لك

 اناولاة ليدل هام-امت سلو برعلا نمدانعم-لاف شفخآلال اوقاذغ لكم ديس[ لاق َتَعَدَق

 هوقوحنرخلاوأب لص ناك امل ىح نيا لاه ب ب ذل لا 0

 ا هي داو هسإ) صواب ا  ءض دال م ا ه<

 ريخ «انإعلا كاب دصت لقي 5 عمن مكسب أ ناف

 ظ ةوقو لواطتل انرشفلا دا ةرهقل بيعر لريال وجر عشلان مناك امىلع عون

 ٠ قنوع "نانو رست ةوالاكوس لك ورا تر اب ىضسلاه) نليعامم ىاسذاف
 و

 ( قاولضارألاقفورن 5 دهواتتسعلاو لوقأ 3 ىلا ارغالانباهد_كنأ لوقو اهودع

 ةولثلا تابوا لبق ىذلا نك الا ىلعتز رههلاةكرح 00 ”ل.ةواقؤد_عفد

 ووسنو ا ل ). 959 هب -

 1 هيفتامسمبت كنار مالا ترأنأو 5 لكسو مهد 8 :ىهذ“» لاق هتطصأوهتعج

 ى .و ةيوشاذا هيك زونهن ىأب لاقي وأ ث قش أ ف اتاهار ءالا نيا .ة 37 فضح ىلأ نع غامدلا

 اًوُناكلااَس ١ انآ *اراولااك قاب نيون وكساذاغابزوااز ارذلا
 اننا >

 َ وأ لاقءانثلا ليقءايلا قرعاذا ام ءارلا )ع ؛هقااوئامو زمهلا ف ركذدقف

 ل 3 - موب 6<

 0 00 ا دل اك ب ع ول ارو

 اك لس

 ا | لاقل مساك ضرأو 7 مفتول «ناطاسلا دعمنا وليسب قرع ءةاكف عن ءالا

 ومهم

 لويطاوش لا ا 3-3 ةّيقيصت" ضر

 4 و
 هو -- / :7

 ا اور دنس ا يذلا تمنلاو
 ت 2 3 0 ١

 دوس

 هدشنأو روأ نبدي هنو هباامأق ىرناهدروأ ثيبلا اذدو تننوهو" لمع عليش



 5 (انا) ءايلاو ئاولا فرخ ذي .ةزمهاا لدف 1

 هلوقكلاعفالا ىلا ةفاطملاءافسالا
 هوم

 امادماهكي انساك 5 اًنعشلددا نومة اي

 ىلع لديهثانا ف نيعلازوهظف هناكنمرغالا اذه قبلا « رعاشلالوقكءايدي : الانيعوأ

 داؤلاروهظنم عئامالذا هثاوكلاقلاواو نيسعلا تناكولو لاعفاءانآنز ونا ثلذرءانيعلانوك | |

 نيعلا عضوي ناكامنال داون داوم نيماعطرسو ويبسلاف# ىرهوملالاقو عضوملااذهيف

 نوكنتو لاف تديح نمرثك أ ب هديل داو ةااطوما نسال ًاءانماللاوواو همم

 تءامةمانتءاسولو ماللا هنمتيهذامغاو *لعافلعفلا نمىهءارغل لاق وويل ةبسسقلا

 ديزو أد سنأو ٌتاناوىاناؤىأةب ' الاعجو تففخابكلو يأ

 ىرهوجلارك ذاكواوةنآنيعنأهب وينسرك ذي ىربنبالاق * بان مرهيلاا سف *

 بسنلاقزاجأو :لءفايزوناليلختا ن كو انلأتنك اهيل تيب هلسأ افاد ْ'

 اضيأىرب نما لاقو ىرهوجلاري_غتلعدجأ لقي لف ئووأامافلا واو آو“ "يآ آملا

 فئادعباف ةرطت عقو اذاءانلا نأ الْرِم .ولانءانآ هناو صلاقىان ا هنأ الا عج ف ىرهوملا لوقدنع

 | هضم

 تست دانا ةيراست سو كو تقوى ناتو ََ دب االىآع.ب وهوةزم_هتيلقةدئاز

 لاق سكول زج أت ديكلاتمرعل القبو تيك تلى تئتتنع أ

 ا أد »* رئاز قوقورادلاب فق 1 تيمكلا

 5و ع و 5
 جهلا ىلا نامل ملا نمد نق 5 همسّرع هيشراغحاثمو 8 ةردث ولا لاقو

 ما
 هده هد

 ا 7 ا خلا اة

 رع عع -_

 كي ع

7 9 0 

 ااا نسما هه> قارلكل نان غضومو مدخول ا ١

 قاسكلادشنأو ماك | اومُك كار ودانآ اهغعج واتا أوانمتاإ كلذكو أ ةيبسح واعءوضواهرون ||
 هسود مد هلع

 دئانميلعُد مكي لوف * هنانلالإس مشاة[ مق , رغاشل ٍ .
 كم

 عافت او هاك ل ورصقلا:لوالا رو كم انالاودملا,لوالاح ؤدنمانألا ل لاقي ىرعزالا لاق :

 هلل اأو تامنأاانإ و اًضيأةئمللافاالا ىف هر ذ:والعفاهل عمجأ لولا اهءوضوسسوشلا ١

 لاق ثيللا ايا ًادقو لب اللرحزءاقلا فذ ىلعةريخ *الا هاو انأواننأو ه.يشنلا كفر هّزو )أ
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 كصختوُلَدْ آند قى أ تدرأ ا اوق نعم ناكسف ترك ذنمئرك ذل لثم ىلعف ىلعهنم

 داع انموقلا رثوةمالتع عضوُتب 1 أو ه6 نعهن كم ممم سهالا نا ميمصلاو لاق

 بلا قاطلا ابشع ٌريلاك اشمفءارو اوعديل مءامح

 اسم . الفادلا حالا قانا " اكن يقلل سمادشتت

 اهنالةنانآرقلا نمي الات عركب ولأ لاق يب زعلا نآرقلا ثانا نمو لب زغدتلا نهتم الاو

 ا تانآو .تآرقلا فورح نمةعاجامنالةيآ ةباالاتنمسلاقيو. مالك ممالكعاطقنالةمالع
 امالع'اك اهريسغنلا اهنمىّصْمي ىلا ةمالعلا اهنأاك نآرقلا نمةيالا زج نبا لاقو هس'اع هللا

 0 ةمالعلاة ب الاو د« ملعادبا نم ”[ءىضماذا» لاقام ةنادهالةب وصنم ا قيرطلا

 أ تكلماموىلاعت هلوق لحما مدل اريثالا نبا لاهةنآ ام عمرو دن اامجلح أ ناقع

 0 : قااهعجو ةرثعلا يالا 3 فالستامالا نين الا نب اوعمت نو ىلاءتهلوق ةمحلا

 تان نوكاونعخ وبق ناكت قل ىلاعت لافأك ةنآتيعسرعلاوتار الا نمقن .الارذاضملا باَكَف

 ةنكاشفلا د هب تءاسام لكن وزخبيأك نسا نافل د رتاغاو ةفلترم ع :ورومأ ىأ

 0 ديدشتلا لبقام حاتسالاغلأ هولدنأةديدشتلا مولع قف أل_كالا فى رام تناكابجنال

 ظ طر جطل كلذك ناك واوعارغل لاه ةسوعنم *لءافهنالوقب قاسكلا ناك "و لاق ام أغا نعأ اولاق

 ةي الا ةهظفو هك ةمطافو ةكنتاعاو هرغ-صلاتذ كلذ ن ءهتلأسولاق فاالارسكتسإ

 بهذ مقامسان وكي ثأالا "ليف ىلع لعاق ةرغصت ال برعلا نال ذك سال ءارغلا لاقو امهلثم

 عاضرلا ن ممّن طاف ىنعباهنبا ةهطْف ذه تلقاذافامما ناك اذاتءاحدق دهُطْفمْذه نولوةسفةنالف

 / 2 وصلاف كد ف يك لج رلل_-رلاقولو ملاصدم-ا لخرا اري عِسكاذكو زج

 ّْ ةماقو :و ةساحي لعفام اهنا والا اهرئانتريض هلءاف ةب م مضعبلاكو لاك مسأن نس نال ماصرمم

 | 0 ةعاك 00

 7 كىناكدق هنالزالس نين ا لمقولو هديسن الاف . لعفلا نود ةدالولا ىهوةدحا 0

 هللا حور مال لا هيلع ىسيعنالو لفيريغنمتدلوا مما نمىن الورك ذقن كي لامام نمد

 نم ىهوهترامأوا ذك ةمالعب لوقن اك اذكةي ايدلعف ااولاعتو , طق دلو فاذه نكي لون سه ىفهاقلأ

 1: دن ندب ب ووو عطاك اطل ن اتالع هلع 20د مانع كالت” 2 ن1 نت داتا نذل : نجم >. حم هام دعس سمس
 ءامسالا رب س١



 >6  (اأ) 2. ةايلاوواولا فرخ هل ةزمهلا لد
 لافايهلاقيفةزمهلا نمساسهلا لدبتو ءادنف رحابأ ريغ هقلاوفإو فرو ىإلوقتىباها.نعم ذا

 همع << هس د همد هوك ياس هما و

 هيا اه اهتودب تعفرو 23 هيضغمناصح ىهوَتفرصناق
 ياما

 كاف 53 نفك دنا قيال نا ذهو لااهةزمهلا لأ أ ديربتيكابادلا#

 هتلاوىإلاقيفنيعلابل_صوبو منعم إو ءادن فرخ نوكد وةرايغلاةاندغم ىأ هفيفخ نمو

 ع 9 .٠ ٍِك كك هد 110 ليي . .٠

 اذن قاهويانخفاهوبقاك داش اقاذد هاملت حان ياواللق

 لاق دان عيا عجبت وكاوشاإآعفبو هملع سقمريغ

 هنادمزأو هيفاث ريغ 35 هئانآن م رغدلا اذهب 3

 اهنمترهذف 121مل هيلا ةبنيتلا وواؤنيعلا عضوفوو اولا فب يوأ هب لضأ 1

 لاو قاف الا ىفانتانآمهي ل :رءهلوق اوقو' 5 ا ١ تناكل ةمان تءاهسولو افك نععلا رأماللا

 قلخ نممهلبق ىْضَمْنَدران ايأقاف. 100 ىتلاتاآالا مهب رئمامعم اجلا

 ماهل تيسك امادنع ئاغّشم مال مافن اوناكم مة نم موسسفن أ فودالبلا لكى لوز عنا
0 

 انأتو سدقتوكرانتو ثهلغكسدادنخاو لعفىذلانآ يعل اد دك دينو مل اهنيتلائراال

 وود ند ب 8-7

 هلع لعهد . الاقي هرفغو تيكس اانا هصصن لجرلاةبآو ل ىلا
 . ووقع

 رعاشاالاف تي اي 90

 بكا رنا لعَتْتلا يحن ره هع هتداتوا م ف

1 

 اهل تلاه دقواهتنبا راق مالت لا ادهى دبل 0
 يد

 مج" . - - / ١
 -و هءا# هم .٠ ا 0

 بئاغلاة روحى 00 5

 نيكارلا قدي رهانات نيم ب ول قدأ نادل اهمااهلتلاقف

 ىدانالا ارم طال وق 5 , ادهاشو لاق
 - م -ٍ

 مدموعو 65 - 8< هدود_<-

 اعشنمأ هتلارمضأ نورعشبال » قلح ىلع ملول انموقنيأ 1

 لَعَسهة مرسلا رشح 3 نم ب برطمان" انف دييللاقو

 ىذلاولاهأ.شمقاقتش هاروت سجل ان نمو لا مك اياو لوسرلا نورك ىلاعت لوقو

 معاانإنأ اكوهصخل وهن .[تدهتى ا هتلعانف: ىلعمْس . انسه اوق نمد ذوخأ مدنا هسقحأال وهنأ

 (رشعنمان برعلان اسأل - )



 (انأآ) ...٠ ءايلاو واولات فرب ه« : ةزمهلا لصق 4
 0525295252133 ا ا

 قي نين نيب ناو و 1 ٍراشإلاو نعد

 | ارقْشَألا لع ىرغش امكس * ةعاسد عيدان انإ ويفعدف اضن لاهو
0 

 1 هو 8 غن« مهاب ريالا انها كلام نأبعك ثنو

 |اذك ل مفافانالمأل البيانو رأي سبقوا بتال يبلانا فدو لاذ

 | ىابىعدقو فظل, نيو خل ىأ الل اجي ب عكل وق تسع هسفن ينعي ج رلااهأ
 مالا بارعابامب رعأ كيوب اه تدهنتما اذاوامبمهفتسي و لقعيالامو لقيام ُتاركنلا

 | بارعالا ىلاريشنو لصولافاهبرعت : فاى تلق لجر رمد ليقاذاف هنعتاتُس اوهىذلا

 | اي[ لوقتف فلالا ىلع فتن تلصواذا نونو رعت اي [تاقالجر تن ار لاه ناف فقولا ف

 لا راو بصالاو عفرلا ىف مالك كت نونتوبرعت ىتفايىأ تلق ل ربت رسم لاق اذاو
 يف ةرلاقميلع فةوب هاف قولا امان طقن لصولا ىف هباوض رنالاق . فقولاو لولا

 ل.فاكث 10 جادين فيلر قتومم#اناذا قولا صولا معي اغارخال نوكاب

 نيالا اما سانتا | لا ادوات كريز ملعب نمىف

 6 < ه

 ْ 5 اذها عم وثافلاق رخال ناكسالا نين هون 9 ]ود ا ٌنمَف َكِلْذُز در روع

 ْ | كف سيل ةفرعملا ف ىكالو لاح لكىلءريغالأأت عفرقف ةرعم نعت ابنسالا ناكن اف َتنوناذه

 || بتكيوربخلا ىف ؟ىعمددعلارينكت ىلا لةننق فاكتلاى أ ىلع ل+ديدقو .عفرلاالا ةفرعملا عم

 ا دعبام صنت يقاالجر ناكل |وق نعل لثمن ب اكو نعاك ل ثم اك نا غل هيفوانو هذي ونت

 |سنيص !نمرثك نياك عبنملاداو وٍتضالَخ رنمأر ا اضيأ لوقتوزيفلا لمْ باك

 ةمرلاوذلاق ع يبت مكي ى؟بوثلااذه عيبتْني اكبودوجأو
 مه تهم سس مما و

 دال ْث ل ىرولادال, 3 حار واهس مانر ءذناكو
 يم لاس

 م م

 لمع تالا نبا نع ىكجو ملا قعع اك لع ادهاشاذهىرقوملادروأ ىربنالاق

 1 0١ د ةحم هك م 0 0 ىَرَولا
0 

٠. 

 ا ا ا انآ لوقتدي 3 و

 | مهام ةةلكرسكلا ىإنااك اذكدي ريوعماذك ىالوةنريسسفتلامدقتتةلك اضرأ ى رو

 اهائعم



 هب (انأ)  ءايلاو اولا ف رس« ةزمهلال سف

 نيفاهبىّراجضواهبمهفتي برعم مساى أ "ىرهوخا .لاشق أوه مما برضاديرتلضقأ
 لرتتدقو ةفاضاللةفرعمودو هْمرُك أ ننركسحي مهبأولوخنأمسل وقت لقعبالامو لقعي

 لاك 'لوخأرادلا ف مهما كوق :”ل ص لا جاتصتفىذلا رت نوكتدتواهانع تمس. ةوةفاضألا|

 رعاشلالوقهنمو: ىربنبا |

 لضفأ مهيأ عرس 5 كلام ب ثعسأاماذا ف« 5

 رغاشلا لوقامأو: قمن اك اذاىأ نمي[ فرعيال لاقي ولا |

 ميمهدلاوىّدبعلاَتيبَتَت « الإ يلام ارتحل
 جر ترص لونا ةعنوكب دقو لا مهاؤعلا نخب "قال, ماليقاذا يدق

 1 ءك ء

 ةأسماةيأ | أس ا هذه هو ننن خام 1نين غاب وترا يور ماب تر رضوا لدا
7« 

 | هللا لق هو ىلاحلا نعال نفل سراجايزانهالوقتو ةدئازابودينأ ماكاو ٠

 0 ونام كة يراج تررهو كتابة مايو الاجولنءاجأ سها قآل لوقت 3 ٠
 ب

 دي

 ىاو توعضرأ "أب سفن ىرذتاط هو زريزعلا لإ ريستلا فوز وز 38 المد وتاليا ْ

 -ه ههسد

 0 01 5-1 5 عع
 مممع سس

 عضال شالو 5 نر ا

 02000 "راسو عقاولا نيب قر راب تبر شنو وج

 درغم مهم مساق ةارملا هت ًانول را اهيا لوقتف ةاهماءادثلا فرح ناب وه .تاندامالاأوإ |

 عقرتوه بلا فان "ىأ تاكا *ضوع ىهوهفت ف رحاقو مظلا ىلع ويم” ادذلانةفرتعم ظ

 ماللاو فاالاه_.فانهسا تيداناذاو ىرهوجلالوقد هءئربننالاق اة د مكز معلا

 اهيا كلوقف ماللاوفاالا «تقامءادنملا ةلطوع ألا اهيأءادنلا ف رند فاق

 0 هداظ يي ايفر اس



 (انا)] 3 ."ايلاو واولا فرح »* ةزمهاا لدف 8 5ع

 ةيناثلاءانلا عاش ار دعبامف ريدقتلاراضف كاذزغو اضن لئلذنا لوقى هنا وءاجو

 ابق هنا خدش راسن تلو ونه وت .ةاولاقك ني وني وثم مو قاهوفذ_تاك 6

 0 اوقف :ًاركراع رقاطفا وبلقامامابقام هلت الاغلأءابلا ا

 نياك لاجتنخ ئضنبدع كلذ وحب درو قراتز و قلك اكون كلاش تانغل

 : اف كرنتون كك :لاف نمو ذ505 دقف اك لاف ْنَدو فاكلا العث

 | كلذ د تواقلاءانلا ناةيلزهاملارخأوةز رمل مقلى ىلا ركذ ام ىل_ءزتسغتلا ةراضأ انا

 ءانلافذنسحهناق مَع معن و اك لاكن مؤ زيمغتلاو قذنللا تاهو اامؤمملكد فهل

 0 ةماكلا,فاعااذهناتاقناف اضيأافي نط« كنم

 ظ فيس دع فزنا ل اعتسا رثك زا نمىلا هلا نيم ظرعضتم نه

 :ءاذكوا ذك قاهتدان زك ةدئاز فاكلاف ةن رقمي اكولحوزءهلوقو فذ1 اوريمغتلا

 لك اانا وسر راك و 0 ”ءسولفةدئاز

 اذا كبف بلا نعمة ماوذتسا كأو قوما اذير لفات 000 روةنا كلذ

 ا ع هنا كارللدب وسسةد-كنأأمو ف ةفرعمللالاحو ةركشال ةٌقص

 داق 4 . يقارن انيعدتو 3 رت اعمار

 ْ ظ تحال ذا لوني عمان أودت انعةد_ثوهئافتكا نمرعس وهيا ىأ

 ل لاجرلااهيًايونأل_براااهيأاو لح ءرلاا أ أا كلونكح ماللاولالا

 ايتوجر زغةلوقامأو ةوسنلا اهيأأ و نان"أ ارا اهيأا ود ارملا معان 0 وةوسنلااهتدأأب وتنان رمل

 ٠ ايات ابوتأرلااهأأب كل 01 وناملسم كنمطال 0 اتاواحن السقا

 وا لق أيا سانا موال الن شامان ا لاقفلعئامأو ةوسنلا

 أ ىكافاون اونمانيذلااهيأاب هلوقامأو ةيطاخملف ساناك اهمال دا لقي لو سانلا اهيأانسانلل

 00 0 ردو للا هدمت الد فد عقر عضومقنيذلاو مس ممدرقم« ادن

 ش هدم ىلع هناك ى أ ىلع دئاعلارك ذلارامضاب عفزنيذلا عضومو ىآلهل_نيذلاف شنخالا

 1| ةفاقالا هم كت اماوعم ال ةمّرالاهو نيذلا مهنفانى أن يذلا نما.كءالوق هزت نش نخالا

 1 قار هرعمربغ اذ غولف ل راجيا كلوقىفى أ ةفصيصنقزاملازاجأو هيشلا ف ةدايزو

 1 ياورد نان قللت ايوا تئاقلازك كلاهعمنيفو اها بفانؤكتألا ادئلارغف

 لصلا



 ١+ (انأل .,  ءاملاو واولافرح « ةزمهلالضف

 لاه. :قاسشكلا نع داكسانبلا ىواولا تنداف واواهدعبةنك اهنا تةتلاف تاو ةزمهاوكزتو
 ىلع بم مهيم مسا ”ىأ لاك حزما ناف سانلا !هيأوتأرلاهتيأو لجرلاابيأ ءادنلا م هلوقامأو

 لفل جزل اهيا ءلوقتةمزال ”ىءالةم_صلجرلاو درغمىدانمةنال لحج رلا اهيأ نسمع |

 ىلدتف ماللاوفلالانيب واينيب عمجيالفلجرلا ففي رعتلا ةلزنجميبشتابنالل جزل اذوجعالو
 نا "ىأ لصأ نال ىأ ىفةفاضالا نمضوع ىهوهينتلا ى'الد.هزال اهو ”ىأ:ماللا والاول ا

 لاهو هيلا لوى أول جرلا قيقا ف ىدانملاو ريس اوماهفتسالاىلا ةفاضغنوكت
 تِلْطو مو واولاه مفصل جرلاوهيدنت اهو ىدانم مساىأوءادنامفل_جرلااهيأاتلقاذا نويفوكسلا ظ

 لحجر لا لاقيوتالصلاالا تالة صقان »اوم ىذلاو نمواموانأن الامان اعسا اراصفهسنتلاب أ | 1

 نوك«لافاهذ_ءينوكيامةنك اسةحوتفمىأن ءدربملاتلأسورعوتألاقو. :ىدوت ناريس |

 اعد وكي لاقذ ىحنيدج أت لأسولاك انوصتمنوك وافنأةدسمنوك والدياهدبغ ىذلا |

 اديز ىأ كات يأروديزىأ لوخأىنءاج لو ةنر مهم ل عشب ايم نوكيو اييزتماهدعب |

 زوم ليخأبت رو يأ كأ بنوم كوخ ا ىنءاحلاهب هديك يخأبتدرموا |

 نييك ىاثيللا لاقو ديزئأزوكواديزيأ اخت با رلاتءو ديزكأديزكأ ديزكأهسبق

 ىنعملا قلنا كرو ىإل خاج زلالاف هللاو ىإ ىنءملاو قانا روقا لق لجو وزعدقالاك

 صتخاه الا مذ 1ىعع :ىهو هللاوىإ ثيل #حلا ىف ارركيتدقو يمصلا لوقا اوهاذهو لاق ترو مذ

 معزتيأردق الجرن اك اولاقو هيوبيسلاف مالعت_ءالانمهقيسامل اياجحا مسقلا عم*ىجنأد

 لاف يرق نول يعمد وملك رانا نرعلا رثك أ أناالا الحير فان دقن اكو سن وكاد

 ىسعفب علا وم اه وا ليلا لافو ىف درعوهثنمتفذح ناولاكوّن رياك عمو

 مولضفأ ل مك اهدعبا. وف تلعن اك ليل !لاقو لاك مك ىقكاذزاباك نيرا ”رعنأ

 ءىاماو لاق نب رولات بها مكاو نم مهناك اك ني وسلا ةلزءنع ىأراصفلحرف

 لا ,. كم هاوق نمربغمنعاك ةنزب نئاكو د اوئث ةلزنعاهد ءدامو ىهريصتف هيبتا فاكلا

 ناز المو انك و مهله واهلا ف يكومذه ناك لوقتاملاةفلئاسلاسنا ىنسزبا

 5 رق نمي , "اكو لاعت هلوقك ن نب ,. كاهل أن أ ىلع أن عهقاعىَدلا ولاق ةيكس اهنا

 ام ةزمول|ترخأو ةدد_ثملاءاملا تمد ةفاهارا اهلاعّتسا ةرثك] ةملكل اهذهىف تفرصت برعأا

 ةعاسملا لوقفامهوذو ثالو اشو ليلا لوقف ءايذلأو ىسقوحم عضاومةتعيف كلذت عفا
02 



 اذك ملا برضلا نالهلوق
 ها هررحو لص الاد

 11 (ا)  ءايلاوواولا فرح ةزمهلا لصف 3

 - ه< < دنع

 : 3 ددلاوةيكلاؤاصاتنأ لعد #2 ماك كل ىناف تاعفانأ

 3 1ع ما

 ٠ 1 طه العناق افا انامل عرس ىلعو وسلا لعدد أو هلوق م .نسالاق

 أ اولا نك رقت ف رتؤننا مالكا ريدتف ع ًاوّقدصأفأ ارق نت ارخ ينعم لن مودسو الا

 زعمت لافاهد ساما سني وأاهعقر راسغاواهل يق ىذلا طفاية ناتيفا د

 ماد .الاربخت عفر ىصح او مفر ىافدربلا نامايجاذما اوثبلاب[ىص>أنب زنخا ىلع لجو

 ١ | لغتلو يأمل عنللاوهاكانفالا ال ىنعملا فل عفلا لحالات ىصح؟هعفاراكأ تلعث لاو

 1 ًاةبتشدوبلظب قس اولطنيذلا ملعيسس وهلوةفاهدعباعدب ااا ه3

 نا ةةنوددهة اسأل نعم مهتما را يلع مقتل لعفلا تقلا أءاغلا لاق ونويلقش

 راكلذو ءاهفتساكلذدع: أب مسا ع برتضلا نال كلذ لوقي مهيأ رشألنولو#ي :رئاخ هت

 قشم نجلا أ مهيأة عيش لك ن منعزل م لجوز ع قل لوقولاق نيسا عقبال ب رضلا

 ءارفااريسف غدشأو هىذلا ىاعلا نرخ سنل لاقدن" اكماهغتسانسدلو ع رمل! باع عقوأ انآ صن

 «ازوب تناك اذا ىو ءارغلا لاقو دريسملاو بلعُت لوق نمانمدقام ىلعءارقلا هسبلعو عفرلا هو

 ٌىأكلوقكوهو هبىزاجالسمعتلا نال اهب زامل تى أن اك اذاو لاك ىذلا بهذم ىلع ئسهذ

 اهوعج واول اودرفأ اذان وبأو ناوى وقت برعلاو لاف بني زي راج أو ٌديز جر
 نلجرلاىأاولاقفاهورك ذواهودرفرهاظىلااهوفاضأْ ذاو تاون انَبأو بأ اولا فاهوئنأو

 امهيأاولاةفاوثنأ ارك ةشنؤملا نكملا كااوفاضأاذاو ءاسنلا أو لاسرلا ىأو نتأرملا ىأو

 نشاكودوَرَو- تن نمةغل قره لاقو اوعْدتاَمانأَربزعلا ليزعتلا فونيترمالاءمتنأو

 وجو كدنأل تقول هنشي ننفرد 5 ارك

 هونادأل اوقف نيس ثا رلوب اي ًارلئاف كال وق. و ازا ناك اوكنس

 (تاقدن قنءلد>رلاتلاساذاولاق هب 58 وطفل وثانأ ل 0 ّر

 |ءارغلا يتب نيتديدشنيءاس تن وثنأىيم لوقت والا تاقدن َر ارك نع تاما يلا

 أ لات تمازج نه منان ث دلل لاه 0 نري منج ناقئاكو ريانا مهلةسدعَل ف برعلا نع
 دود

 ا أنممالااوفتفنناوأ كأن انأ لصأءارقلا لاهو. ةدئازلاقيو ةيلص أ لاقمفاهنونوفلقشو
 575 وصخ



 4 (انأ) ٠١ ءاملاو .اولولا فز + ةزمهلا لسف

 شيول حابصاَو اولا ب يذلا 'ةقرعموهو لعقأ هنالقرصتمالكوآو ا عجلاو لات

 اهوو ىف لدم لد لء لم ولاح ىلع فرصيالىوآنباثنللا لاق عاجاذاك :رانئاوهو | ْ

 نوبانبا عم نوم تائب لاي كاذكو نيو تابوت .لاقب اك ىو تان. هعج ىفلاقيوأ 0

 جوع أت ان مهنا سرغاللاقبام ةعاجلا تدنأتلثانن عبجلاقزيفامنا مهلا لاك ا

 8 وي قوات انبو نسون وبل تاني ردا ٌمّبألا هبت ًاراولاغا كلذاورع ادت نشتاوالاوأ

 لءالامو لقعنانعماهشتسا فرح ىانار 11 ذءاشالا هذه تنك نا وئاسسلل لاقناك |

 ا :ًاوئأب ناتو نب ين تل الاه اماهأو هليل ول ْ

 روك ن هو وةامي ا مأو ف ةرصلا ةعنمثدن أتلاو فير عتلا هيف عمجا لق ةهمالامتا ”ىألعجتنافا

 قدز رثلالاقو 0

 للاوم تاجا فعلا نقطع ني اهيل امسلاو اصر

 هل اوقف رح 2210107 رشا ٌْ

 ماها ع ع

 نك ذلاىلاعلاىراوشاّنبا .«:رطقلا ف كاوش ست يك 3 1
 قجفلا 57 زض'ال اولاووارارطضا ب سنلا ئءاننمةريخ” الا فذف- ”ىزا اومن دارنا ْ

 ناك كيأو نأ نعل يللا تاأسوهم ومس اهل عقلا اهيفلمنمل كالذلف هن .وبيسدنعةينيمعأ 1

 ناك ان "دارا انمدب رانا نمو نس ذاكلا هتاىزخأ كلوقك اذهلاقف هتلاءازغأةارشأ ايش

 تاأسد وس لاه سذجلا .اههتمدخاو زينت انجل و كفاك راش لام نأالا ارك

 اهأ ريال ةساقلا ىلا قف * اك بوما هلوكنعليلفا |

 اعدهنكلو رشد ادب ريا اهريغلاقو هبهللا لعق كشمو نسيني وس رلا وق ةلزتجاذ هاتف ٠ْ

 نمل الضف وأى ده لعلك اناؤأاناو تي ريس سنو ةهف جفا

 "لل أوءافوق وأ صاع 5 ل ا ولأ ماوقالا معد لصضفلا دشن ْ

 ناك م..اهنال عفر عيسضوم " ىأ : كياوام ىلا هلوقو لاق لظأ ل اوفو أى نأ اولع ءابنعم|

 ءامد بع ىأ « اهارالباة ملاىلاقيسف « هلوقو لافاعربخ ارشوهسءلعقسنكيأو |

 نلايإ وأ ىفالاك مسوميلع هللا لص ىبنلا نأ د هنأ ن الفا لاق هنأ ر ذب أت يدح فو هيلع

 درج مت رباطزواياعادرعب دوو

 6 بس 6 6 ع
 ا

6 



 نماطق_ساسن» لعل و

 ىح هانعموإ_صأو ْسانلا

 ها هررحوملاالاو ىنيطعت

 ىيعم

 ازد نا برب ,وخهلوق

 فئالاباعوف سماه لصالاب

 عضومرغفهدشنأو "لمكتلاك

 كبلاب ني يرجي جاضلاك
 هعبتم ها روهشماوهو

 قوسلاو اد صسملاتنا هلوق
 اذهىف كلتنذأ دقىأ

 اذكه سانا نميرضلا
 ها هررحولصالاىف

 لا هطرفدح اموأهلوق
 طقن نودب ىلصالاب اذكأ

 ويعم ها هررحو

 فلل يال واولافرح م مهلا لش ١

 راما 5 [ىلامقدقالوقام رو هنمو ألا لدتا اق راقت لا ءاشنامانلاودأ قلعت
 | هلوقفلوالاامأتيت الا“ اسنلا سلو أ طئاغلا نم كنيس اءابسوأر ةدسىلءو أى ضم نكت او

 الاس مدت ىناواولا مج هن طئاسلا نم هكذشمد أ اءاحو أهلوقامأو رك وهفرغس ىلعوأ

 0 ولالا اريك نوكي تأزوعالو لاخلا هذهىف ىأ طئاسغلا ند مكتمدخأ اجو

 .اسزلا نافاروغكو أ انآ ا مونم منال او ل وزع هنا لوقامأوادانعمباهلبقام ىلعةةوطعه ىهف

 هرم نال ساعوخ ناكاسه د أعاظأفارعو دير عطتال َتلقاذاواولاَنالواولا نمدكوأ انههوأ

 لهأامهنمدسخ او لك أى لعتاددنقوأفار وفكو امن [مونم عطتالو لاها ذاق نيثثالا عميطيالنأ

 ىنئبستو اكن. مضاللوغتنأآلا ندعو عوقتو أك ننرضال لوقت عع نوكتو ىَضعينأ
 جا كنفزالبملاز أ اللون اكو وف قع نعمت ناك اذاوأ ءارغل لاهو: .ىةيسستنأالا ىا

 ذاءيوأ مباع وني وأ ئثرمهالا نمل نسل ل وزع هلوق+_دمو. ىطعتناالاو

 اردت توعد اكلملواحي 33 سلا ىسالوقهنمو مهيلع بوش ناالاو م16 بوو

 1 ذا ا لال طل وكنز عوز رح تاوفكو وردت قولا توعذاالا

 0 ا واولانععاهلعس نمفديز ويأد كن اطرش نوكتؤددجو

 8 'ُ .٠ اهنوقلا كو أاهاقنىتا « ريكف اب لست عرق

 ظ 0 1 ءارفل ادشت ا واهز وما ملعومانعم

 انا ٠١ ماهل نافقيناروخ َّ انمار زوأ سَ أنهيت

 ماكدملا كش دنع نيس دخال نوكت :تاغمةئثالثاهلو فطعلا فو رح نمو أدي يئيد#لاقو

 ْ ددصقاذااماو كاما ذوفتأ سها اول ر قءاجؤارعوأ اديز تت كلو ةكك ل ذوامهدخ ا ةدضقؤأ

 ارد قطعأو تثشام مارح نكلوامهعمالى أن للا برشاوأ َكَمسلا لك كلو ةكفامهدا

 اذى كلت دأدقىا قوساوأدحاملاتْناكلوقك ةسادالا هعنوكتوابوث سك اوأ

 نمءبرضإ اذه سلا تال ىأارعوأ ادبزسااقالتاقاذه نع هتسهن ناف سانل ا نمدرضلا

 ارذلالاقو .همهفافاههتمادح اعطتالئأ ارو ذكوأ ات آمهنمعطتالو ىلا «) هلوقاذه ىلعو سانلا

 )ا تاخد اكماهغتسالا فل اهلعتاثدةدرغمو اواهنا ممتأر لوأ او ربو لجو زعهلوقىف

 | اق كنينتالؤأ ةطرقدخم امو كنين”الو هطزفد صم اموأ الفل نا لاةيديزونث لاهو الواو
 را هسا 1 ه>) 4دةو مي ا م

 | ةيسرانلابى عسى وآن باىر- هوان ,|نمىوآلضفن الوقس ودةقر همئوا'نباو دك ونوهو

 لاغش



 ها :(ا91). 3-77, .ءايلاؤاواولا فرح ةزمهلا لف ظ

 مالكلافزوحو لاق اهترك ذاماذا رك ذلان مهوأف * عرب جتا ارهاق

 ُّ ةماعلا لوقنلاطونأ لاقو ءاهلاناهلوقنالو ىو عسي ف لو يأ اروصقمهوأ اق ن

 راق نمدو ألح رلالاقاذاىرهزالا فلالارصقبهسنم هوأواذكن ييوأو هاهنا طخدودم

 ءاناهنولعصف كو أت عم نول وشب مهمال ثينأتللاهو اه" نلهفمو أل مقوكشكو أك يطع .رخ الاهيلع

 اولاقواهوشيوءاهلااورسكديز ىلعهوأ لاقي ديزو أ لاقو كلّدو أ .هلعف ةلزنج وأ ثيللا لاه كلذكو

 ايسااوأت لعجاذانوب ونعلا لاه .انبهنوأ ناك زب زعءىشلا ىلع فولت اوهو ءاتلا, سيلان
 دم مما

 اذك ليسفاهنجلك قل متسينا كلخلو تانجو و "الا عدلوقت وهتبمجو أت لقفاهوإو تاق ا

 فرععلا لوقو * ءانعاوأ تاواسانإ « د روب[ لافوا مسا هتلعجاذا اًونقتكلذكو اذكوأ|
 نبا سس أ

 كشالنوكنوأ أو ياعفو أو 57 مهوأ ةقشم ك شت عع وه هلبقثواوب | ذلك ن نمقأ

 اذاو ماسهبالاو ثلا ىلع ل دري! لخداذافرحو أ ىرهو ذا لاق ارابتجا نوكتوريضتلاوأ د

 ماهمالاو ارعوأادبز تن ركلوقفك شلااماق ةحامالا وزعي تلا لعل دىهنلاو الا لسخدأ

 ناللاب درشاو أك مسلالككلوقك. ريخلاو نييملالضىو أ ىده لعلك ااوأاناو ىاعت لوقك |

 لوقت نأ ىلا ىنععنوكتدقو نيزنسنءاوأ نسما سلاجكلوقك ةحامالاو امهندب .عجتالعأ ا

 م ربا مالكلا عسو ىفلب ىءعنوكيتوبوشوأ هن رض لا

 لس نيعلا ف تن ًاوأاهتر نصور * ىهصلا قلور ف سدشلا نركَلثمْسَدب

 لاق نودبزب لبءارفلا لاف بلعت لاق كودي ريوأ ف لأقل امىلاءانلسر أو ىلاعتهلوقو تنأليدنربا

1 

 ا

 ا
 ا

 ا

 ا دنءنودبزيوأ سانلا دنع فلأ ةئامىلاهانعمل قو ةس رعلا ىفهتعص عمري سهلا ىفءاجلا كالذدك

 عئارلابو* ئزوزراش باص أ مهىأ نييطاخمال اها: عمل عصف مك دنع نودنزب وأ ل بقوا سسنلا
 «ث <
 و ةسوز-

 ىذلا هضرف مهففلأ همام ىلا درب#لا سسايغل اونأل اقو فاأان امءالؤه اواكساننلامهاراذاف

 اضيأدالوالا مذا اول نأ ل بق دالوالاباودازنافلوةيثوديزب وأ هلوقو هيتؤيدلأ يلع

 تح ىلع ماهبالا نوديز بو أ وق ىو ىرن بانا. اضرفوكيالثلا فان دالواالل كام دنوكف

 مهو ارو عدتملاهانلسرأومانعملبقو  ريضموأ عسر نمالا ان لهو , ه .رعاشلالوق

 قلاب ال نيقؤامل لوقطناكنج ىلع مولكلا لخسدامغا نايل اطقم يما هايدي

 وأهل اوقىديز زوب لاه و هتيفردعر امتفطا أ اذهوو هريس نمىشىفكشلا هضرتمي الدإ الخ لج ظ

 ميال يقي كرك ن أ 1 ل معان ك ناواصأ ىلاءت هلوقىلاف كلذكو نوديزيو ىهاسن نودي ظ

 (ردعنمأ برعلاناسل - م)



 اب لت ٠ ءايلاو ئاؤلا انف + ةزمهلالتفف د

 1211111011100 1 و 3 لو امينا
 3 هيلعؤفشلو ةلفراككلوقتازنع ىو أنا هلوق ىةمروصتمو لاق ةكو 5 -

 هل دع

 دبا ما د>-ق و لَ 0 هيعيض دف وص رال م نع طن هلالقإ

 زا 21 و رمح متفاعل آلة ريغملاثيدح فو فر | وقرأ

 ْ ل + ُتلاطَدَمأىسدن 9 2 الو ار“

 0 , هان ةقانارك الوةةوقوضارتعاو زفات رز اق ؟ىدفنل ترو أدار هنآك

 1 تل ىلتل بأ قزتك ؟الذارأ ع ّرفلا نوادي غىأ لاق هللنارمكأل

 بالاك مغذتوا هلبقامتوكسلاايواولا بلغني وديو ا ثالفا تدور عوخا

 1١ ةرش فمك واتساو نوكسلاناهةبسوءايلا عما وعاقجال

 وأسس قولو . يار وشي نع سا ىلع ظ
 3 لادا 3 6 اجل 27 33 امانه مناباوأ
 ]أنمى لعب و ممعلاوا نوأ 11 نمنوكيناالا طلخ البق يرسل لاق ْ

 1 000 لا هدهىف ةرثالا نبارك ذ ذو ىسفن لع ادعو ه:لعج ] ليفت نك لتناول ل2 الخ ْ

 را أوسع راف دموعومت ءاسكأ امل نمامه الكولا انسان زونامأ“ اتسافىدرو أ

 00 اهلبوانبلطف ال: وأَتلا سدس للصالات مال لف اهراتحا زو اه ةساوه م ضعت
 ' 1 5 لابو لأن د واولاديد نود ةزمهلا ضن شا 85 م الاورعوأ الفال بج

 66 اواعح ىد مهنءءاميسرْغ أن ماذهو لاق ىفاودلا نمةبهادىأ فايد ووألا نم
 00 وأم ةصخااواولابورالااولآة ف بارعالا عضوم ريصصأا
 اماولاك ل افلا نْمكَو ؟ىنزاملا لاك "برعلا نءاطو نش ف را اذ هى نكلو

 ”عذلالا نهد بردو( ىطع ل كل ءفلا نموه حاسوب لاو تّدشوواولا فو اولا تمنداف ظ
 ”نيزكالج راد [تأم « رغاشلا لوق هلزنعدو سلو فلالا هذ عاوداز ةهسأر قاحّبر 0

 م وأ لافتءانءاهلان ولفت و !نولوش يارا ةلافأاو .ةانقوةدئ اردو اقف ءاهلا نال

 001 السا .تقاهلاوكوعاقنمقلا نطوهوءؤواعت زو ةووآ كولو ةي بارعالا نم
 1! ف ”لاقلاولا فعاضمندوعو كلان, عنزيقلا عم كغ اذكنموأ»1 لاقيو دا كوأ كاوتك

 9و د <

 ليك عنا شراع *# اهتركا ًذاماذااهارك ذا
2007 

. 0 

 يلا يعارلا

 و صم عميس 2

 57 عم 0 لكم - اهلا »1 2-4 -
/ 



 هؤ (اوأ) .....: ءايلاو.ىاولا فرن .ه ةزمهلا لصف

 لوقهنمو وع تزويد ىواعلا لمد ا 9 ب د

 8 الًادلا ىادياك #* ىونلا لدا ءادوإ جاع ا

 لي نا يحد 7 هزه دلوقو ضعبدلاا ضعي تمضناإ دما هءاقجاو ىف الاهيسشأ|

 ىلدهلالاق هني كلج يواوهادوشلا اورزاهتاو ست انساتا

 ولا هيج مح

 ير ضرالا ءاضعباهل عيسم 00 يووم همسي ردانودّلاسدق

7-1 
 !نالاقئاضيأ قوم بوعي ىور دقو وم عيصلاو بوقسعياوراذكع » هديسنبالاق ا

 'ىثمنلا ىوأي ناكملك ىوألاىرع هولا لاق ىرألاوهوناكملاْا وأملا اوى املا ىرخ اور

 ىهنضءيدلااسمتحمعيَ أَ ةريطلا تون 1 تاير بق ىو اراهنو ذليل

 ّنهوىرهوملا لاك ثتاعاشت ىلع تواغت تزؤنتو , انزو<وروصتموتأ لاق تاون ظ

 لاقفريطلاريغف ةزا نب ثوحلا لمتساو راب وأ

 اقل مهتاكى لك #3 نمةيضار هتوف 1 4

 ا

 ٠
 أرسفتتلا |
 مده[
| 
 ا

 و هو هه

 حرطاىوأ:تارعالارداونىفتأرق وروصامول لاق دئازلا فدح ىلعهناك ٌثايوس عيار
 # ر هم :

 ةيوأف ليخناُتي « واديفؤخلا# نعلم نب اكورو بيذسهتلا لل برات اذاكواوكو انواكوأو

 رعاشا الوق ]وقدم ولن وصلا ع مدع راو : اج مئوعداذا

 و راهفالس أ فليخل لاقي 5 هلهاوص سامبل .رضاح ىف... 0
- « 

 نمام هولىلر ءمالغ عيقيدابلا ف تنكو لاق اهلمخب رعاه نم فروع وهو دو نمو لق

 مع <

 تح وراسعإب تاز: نتمهف للا بانج دور ةرجب هم ىهوااملا لعاب ليخفوإلا

 1 ل

 ست سا ع

 مئاهببخأ الا رىمنإكىذلا مالغلا سرضم ب نمل بر ىدانفاهيؤفرا : 2

 اذه موو تشيل اوين تعا نيا لأ منا اهلاتونوس الفلا عفرذكنوصملا عراه

 ليحل ففصي عاقر راب ىدعلوق

 كوثو فواد خدفاو علا م ولان مناع دقو منه: تيك

 لاقي هلي اتي يسد الا و .وتاغلاهلك داو دما اويلاعو يهل يشل لاقيو

 ةراج نباتي دشناو سان ىوأتباكض عيل هس هضنا ذا وأننا منو

 الفاو سلا مضنا ىأ الف اولا تلاوأي كأن 5217 5 ةيضارق هلت وأتف 2#

 مدهرس عضو

 ريهز لاق هَدرو قروي أو ياو ةيوأدلا وأو ىوأبىوت' اا مملاعتفالاو هجنرا ىأ



 فرح « ةرمهلال سن... .٠ لاو واو
 5 وهو 9م مدل مم

 ا وطول #3 موك موةلاذاز رد:ءاهااعا

 ! ةيلااغ ب كلم كك: بو كنقانوشإ كوز امأو أ احدا و فةشب (1أ)

 ا 5 نيالا اهلاهإهقأَتز 20 نيت دجوة فاصع وبس

 قادير تنع 7 قنالأواولا لقفتالا تدع ىذلاك 98 لغتفت ىأ ىو[: دارأاسغا

 أرجع علا هقئاوك ىوأت * 00 ربك لوقو را 2

 ايوة لاختطاف هملواق لالحرلاتْوأو ناوسللكلذامنا وىسقلا كد“ ةياعللا

 او ىوأي هامملا !نالفىَرأَن رعلالوقتىرهزالا 00006 اوه و و

 ا 0 ل لا ا
 | .««لبالاكوأو كنءتلؤزأ اذااثالف ترو لوقت نم بزعل ن مولاه: دام امذلكلا
 || نأرتيهلاونأركسأو داو ىنموهتلعتأ قعدلار م : واو هلق ىلعرص لانه وأ لاقيدسعوأ

 اروستموأ ل هيلا ناو نعمان الفٌتنَو ألاقي ولاه تيَو هراء فم االازيصق:ثد وأ لوقت

 المك نما صفا رعت عمنو لاه ةضتح ىهولاك بو وأ فرع
 | لبا قيرع دن يسيل بالا ىأمنعاحا ف مالا تلا هر فاز ار الم رت ناك

 : ١ سوم ثددحىف وى و ألق و !وهيشاشق كي لبالا هذه وآ 1 نب "5 لاف

 وود

 | دعاونععكو ا را كروس الاقي د كتسنلل قوطوصو مكي وسن اف فورزضتو اقوؤق نأ لع

 : اهدي هلع وا هم 1 رشف عطقال وقدم 9 ةدخبو قزالاهتتروسقملاو

 || اذككىردزالا لاك لاضألا ةلاضلا ىو لا هنأ لهو هملع هللا صئتلان لونا وزن

 1 | نياق دباس ن غن عولأ اد زاد ةييالبا# هددضوت و لاق ءايلاننيثد لا ءاعصقداو ر

 | وسل ميضيركتأ ًوةبواو ىرغ تن وأو لرملا لا تيوأ 1لاقي فوانكو ؟نباملك اذهريثال ١
2 4 

. 4 
 1 ارح ثلا نانلسا زاللازوستملا نمو ةعدفدغل ئه ىرهزالالاقو ىد »تملا

 ْ وام ىلا نرى ان اواواناشكىذلا هتتدهمل اءاعدلا تيد دوذمملان دو هيلا عر أهلا ىلا

 00 نمريصفل !تءعسىفرهزال اللاوو لما ىوأملاو عانبلاك ني رشتنمانلء عملو

 . أ دقوذاوفنوة ضان لبالا ىرأم ةغلو اولارنسكي بالا ىوأ نكره طا ءاهلانةاوم لبال ائوأأ

 ا وعوالات :واولا ركب ىواملبالا كر وأم عدن زعلا ضعيت أنك ذءارفلا لاق قفل أنف د

 قازداافوبألا وأرنا قام نفرحالانععلا دم ٌلعشمواولاو ءان لا تاوذى ء يح لردان 1
0 



 3 أ ءابلاو رايافع *« ةرمهلال صف
 ا د

 51 نواف ورعملاو # ا نجح ةنباو 5 رد ةعاكتالاوللل |

 ' ىأءوس لبر سانلا ناك او مكتانااو لجن إلفلخرِنِممْن ارسل جاب اذا"ىاسينبل ة يصوف
 بوةعرم ديل زا .[سلا لوقو 2. ءاعر

 دادولا فصال نعو * هنغ كيوي ذلا ح هلا نع نا

 ىلاع انفلا ن مدارك ىعودالا نونلا لبقةزمهلا تمد ةفدعبلاوهوأتلا نمش حنا راع

 ىريخلا جولات مايقلا نعروبفايفأ
 وم 9 2-- 5

 َمأَبيأ ٌمأَمِف ىَيشا مون ماعم رمل متم”... 71 ليا
 له لاهو لاك تاع ياباو بة ةيستاوملا ةملحلا ةكرابملاتأ ارملا لاقيث يللا اهون هئانمولاَو

 ةاناأ مال بقو .ة ةكرابملاىه شيكدلاو أ لاكو و اولااوزمهف فعضلا نمآنولا يما ةفوكلا|

 رعاشلا لاه يضلل رك

 1 رلا تمد قل طلاكاَر ع روام اهيامثَتد شما ناك 00

 ابدت .وهيلعللا يانا اوسوناثددق“لا فو َقَولاَنمَدَحَو ل ا

 تنام قل تلاه اهلهركةانفاهُمأَر واما ىدنلاقف بيكم سدت حوايا يزاصأ ظ
 ع لا

 اريثك اف الة ةظفللا هذه ظبضىف فلتخا دق لاو ةجبرتلا هذه ىفريثالا نب امرك ذَا رمادا | 2

 ىفبرعلا| يا عتسن ةليفلا م اهانعمو ءاهاهدعب دوعابلانوكسونونلا الاسك ورفا ا

 هب وريس كجو هثيجتدعبتسا كناكويإا ديرو هيي تا "ايو قتفهيزاج لاقل لوفي داتا ا

 لوقلا اذهى نولوق: ا ىنعي هلإانأ ًالاقفة داب لات يصينأ اذا جرد أدآبل نكس فارع الو قانا ْ

 ءاياهد هب وةرْمهلار سكب اضيأ تن ور ودان مهمايؤفتسا اركن أهي اكل عفا اذ بنفو عمار ا

 لاك ءاسولانا يلع توق و وءاملا تطساف نب ابييلللاه رد ةنوةح -وتغم نون تك ام
 د وو

 مهما دكهوهو ةسحهطخوتاز لان نيسسللا أ نم ندد اني قزع: زيتا

 نسب هو ا
 انيمى ركنا ىها اوما يلا فنحبدت نوكبالننوجتولاق عماوماهييقمأ

 هدهد ةمتدوردقولاف هال نتا ةآ لئن ياا تنير وينأ لسيالالل نمي تي ١

 1 برتذَمآلا بيل تيورو# هال سلخ أ ىأ ف يرعتلل مالو داي ب ةسيناغلاةياوزلا
 يع 785-و

 .ةباكحاسا 0 تدبلا مسادنا ىلع ةّئمآوأ هه مب هضعيماوروإ مني نع ءةياكة يامل[ :

 دديأويفارعالا نبا نعكيتلاَت وص
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 طب _ضاذك مكنانإ هلوق

 حرص هيولصالا فرسكلاب



 ناقحاملبمنب الاف هلوق
 ىف توقاب هدروأ تببلا
 م3 دن 00 نالح
 راغسم ١ ””ىلألافو ”ىبأن با

 هرظناق لمال اءان اذعادلا

 هييفت# وينك ها انهامَ خه

 ةراسع ىرب نبا لاف هلوق

 انك اينأ ىنأو سوماقلا

 (لوعف لع ىأ) اشح

 رخآت كاوهن ىضرىشرو

 مريع ورك ها

 ينالاىفيبارعالا نبا دشنأو ناونإو ليلا نمناينإ ىض لاقي

 ءايلاورفاإلا فرج مب ةزمهلا لصف 6
 | - 1 و ووو جب هووض وح
 |ضيلالا بأ انام د 6 : / , ليقمنب الاف ىلا“ ىطبل ناوي

 هه اعسو# ل 5

 يتيم 0 هني رات لْثم * ةيصشل عيان ع نأ

 وقام الداَولاَو . .:كوقدمو 5 رانا أ هلاقاشللا

 لاو :رطتلاو تترك اذا موه و نا, نال فاننا: اذه هو مودأم يغب شالو

 ناو ردا قلاب وءاكالا لاظد ءانألاهلءفن افلا لاق و راد

 دشنأوذع هفرتفلاو» انآ, تكي روصمما عم ئدلا غولن نطو تاغانسلان مّىنآلا تركسلا نبا لايت

 لان ار ندب اش ٠ ليرساكلاءاكفلاي آو أ ةعلطللاتف

 نانا فاكرأ تزضكاةلكو دلافثنأو ه« فكم تلطأ اذارانلا ىف ماعطلا تأ

 ا
 ا
 ١

 «# ع 5

 8 "0س اظن كلذ لك اًنأةال-فااوانيدست ىلإ انءمانعطلا نأ موقلا

 ف زاثلا و ل فيما نقف !ليقو لمللا» كتمان نولا ناو ىألاو

 6 و اوءان عجل اندلاملا الا لق قواَنأ تاي موهو لاق قالا ذهفوإ باث نغ

 11017 واوا كاونتر 00 200 شر مقتل

 7 و . نافاس وهز لا ءانادخلاوالو لفن زم ناو ل ئىأ قف لونق

 لاكن فا واه ذخاو هتاعاس للان حاج نزلا مهنمدغللا لهأل اق لدللا“ ان نمو

 لدجملا كذهلا لاق «تارون نوم قاله نمو ءاحنأو

 م لمت لبلاك العب 5-5 رومات كالا - 1

 0 'ء 2 ا ىرهودلا هدشنأو ىراشالا نيام اوراذكىرهزالا لاق

 ل ا * لت ل يلا ءاشق نإ لكى هرم حذقلا فطعكر مووأخ

 هت 8

 1 ا 1ك

 ا 30 0 1
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 لدن 0 ©

 راج 55 ونادر رخاأ. يبت وعدو كين هنزل ضأ ضو

 ا صا يرام بكي فاو نونلا وكسب ىنإهجوأ ةثالث قليلا“ ءانأ اطل

 اناالادحاو شفخالا لاقو . مسالا ةلقو أو لإ ىورب *« اهب[ لبفْتَروَف
 0 هي ذل

 يووم ا
 1 ان اةيعر# 5

 1 د 5 5و

 1 ليوط فإتالماحلا لو 3 روشفص ىفاهلج تعأ

 1 تادباةوابي اراب ماوتك اذدو لعوأ لا ىلإ فّدغل قويا لدللا نمو ىذمو

 راسين لاق كانك يا ديعبة رانا ىأةنيآدعب هس اه 1 .رافلا يدوءاملان مواولا

 : -و 5-53

 ىب



 و 22 (نأ) ٌْ . ءاملاو واولا ف رح ةزمهلا لصف
 تمص كا مس صوم ساس حفلا

 ةنققت ”ريىذلاءانالا 3 قادوا و "قس لسثم" هلعاف عدل -ءاوف ىلع ناو" الان الا عجوأ

 نا ل : ؟عدجلا وااو زون ستاير ييحنسنو قتسشموهو |

 اهنعةففتعت اوت هلا نمةلديمتمأ 1ىففاالاو قاسأو ةمقسأ ل ةف عجل عجب ةريخالا

 فوقؤم لدبل او ى.ايق باقلا نال دبل ةنرذهيلع مكمل اذار اواوريسكتلا فا جبال
 ىذلاوهل يق نآريجني واهني نوفوطيزيزعلا ليزغتلا فو ةرارهسا غلب هناا كأو
 زري زعلا لوزتتلا فو نآمج لوز وزع هلوقدمتمو هرج ئوتناى أريج ألاقي و ةرازملاف ىهتادق |

 هاى مانو هن أىشلاعلَي ورهاودارئاسكلذكو رك ة3ش ىف ةبهانسم ىأ ةسف:[نيعنم قس

 ىو يضل ذا نايك اوقت هّعولبو هك ارداوهَصصتني رظننمريغى أ هانا نب رظانريغليؤنتلا فو

 راولاولانأل لاو عضتلارصقلاوقزمهلار بكيت الا هناي ,رظانربغ باجعاثيدح |

 أطنأو رخأث ف اوهثاباقأو مح اوةانآلاريثك ىأل عاف عت الجرو 5-9-5

 نتبأر سانلا باقر ىطخي ةعمبا موباج ل جر لاف ةعهباةالص وف ثيدنسملا قو, قاكق وأ
 ك.طغتب سانلاتيذ 1ىأتيَذ اوتأطبوءىحلا ترخأ ىأ تن ؟ىمدالا لاق "تيد آوت

 داو عع تننأو تدن و قفراذا ىلا: ىنارعالا نا نأتمرومالا ف ث كهل لذ د ؟ 5 0 5
 .٠ 7 »ا 3

 مكيتنأتس 0 دقو ىلا اماولاملا امان تسي م 0 ون 0 ةةودو عه 5

 متل ع .أتسا لاقي ثيللا تبتلاو توت 0 لاق ثصترتو نوط ىأ|
 / دشنأو لصتالى أذل مف نأ لقبر 5 دعأ

 هموم هَ

 لكوتف وهلا ىلعَتمز ءاّذاو *< اهلك لروما قرمظ تن اتسا "نهيولا

 هل ادقف هنرى لكو ننتكماذااهرؤنالىأ كتر ننال و 508-5 الآ

 ته ما ءأطن :أوهسحنو رأى أي ميِقوي ن6 [ىرهوذلا

 مداه سا «ةياعال

 || ارغرغ ياه رو لاك 23 يا 0

 -05- 2 مودو مال 0

 1 يحك اءلاقبو لوح هي لوتس لا هيرظل اىآ أ هنىف أساور ظنلاو قرت

 هي رو سمع يعول دوس

 تن و * اسيا ءنعدالا + 3 0 000 الار

 ءانألا لطم ىلا 3 ليسا ةتقا 1

 موق ل

 لمحت أوم سعى ترخانو هترظتتا ىأل جرلاتيي اتمهلوق فركب وألا بذ



 لدالا ىفاذك لعمملاهلوق

 ماغتلاك حاصلا ىف ىذلاو

 هأ

 حفلا, ةئلاثلا هذهىلأو هلوق

 ىذلاو لالا فرصقلاو
 دملبهطم_ضسوماقلا ىف

 بوصدو هحراشه+_ضرتعاو

 هعجع* هأر رد .رمصقلا

 نا ةالوداوإا فرح «. ةنهلا لسن

 |ةمرتتادأ هان وزرصبلا لات لاقلت 3 مش'الءايلا تناكولابم ال فلالانتدتك الأ كلذكو

 8-5 ريك رس منان كذا و ءملا ذا ةلزنع وهو ل ءفلا نماضوعامامااتعذ

 كميت تقنية ختريكل فانه لوقو 3 رفناذ تنك امأ ةمارخانأ 37

 .ملاهذعىونافةيئاشلا خفوىلوالارس كف « ال2 م تنأامأ وتقام دن دشناو

 أمات ات : ف تمرس نوئلا تفذحناف كءمىناف ْنهذنامإت اقف نونلاهنف تثدحأ |.ةتسملعف
 و ذك اماو ارك اشاَمِإلهسلا هانيدهانا لج وزعدل اوقىفءارفلا لاهو. كا كبأ النيئذلا كليك

 هذيان لل جوزع لوقف ىفءنوكنولات رغك ناو ركشناىل'ازجانمهان1 لاف
 ٍ اينعموار هرتنكلابامإ و ىرهوملا ادعو انقشمانقلش لاق هناك يلع بوتباماو

 000 كناوعودجاوهح والا اهلاوح 0سم اع بام

 ما عنان لوقو و هرعامإودب زامإي ف“ ءاحلوةةاهربركن نمديالواك اشاهيئدتبتامإ و

 ا +: لحمل متلك يطآ فاطم «. هول ريق ىسأ رام
 لوقت 0 ا هسلو لاف هد ازامو أر ىرتنإدي رب

 جانتنالووف عيل انآ عيملوقو ابحأرشبلا نمي ني اماف لئاكن دز زءلاك كمرك أ ىتانامإ

 مدس لا ميمجااهنا ولاق ٌعاَعْفهللاديعام لوقت :هناوحىءافلا نفديالو ءالكلا

 مالكلإب :ءاماولاف عاق هلا دبعف:ئثنمنكيامهم تلقكناك ءازخلا لب وأنه بف

 ١ اواو زاحلا ىلءالة قيقا ىلع ل قاع هنأ يعي لقاعاديزن امال وقت هول يذلا

 (نا) هاوموم تءام ثانكس هلام 1 ةرونسسلاتمآ 7 دولا ارعدبز

 داك [لاةيءارغلا ابنا «مبهتمعب سو ودا هد كو ا غلا لآ

 ااونمآنيذلادألا اءاوق ىنعيزيزعلا نارقلا هيلزنام هدو وكل نب لاو كل لب أوكل ملأو

 ًادحاو عملك كاناوِداَلَ اوال لابواذك لعفتن أكل نالاّعبو نيب تاو فأي ىف نموه
/ 

 ني كال ناحاهلك اهانعمو حياحزرلا لاق
 1 ل

 | انستكي روصقم هاهتامئشلا غوأب + نمىل الا ىرابثالا نبا برق أل. -رلانآل-هةباور

 0 ماَت ماس لكاوقأ 5 5 لافو ىأي أ دقو

 أ ا إو كّتنوناَو نآدقوفإ أب“ ' ىشاا|ىادقو او ا غلبو كردأىأ

 م

 03 عجب وقيدرأوادرزنمفورتتتت ” الادحاؤدودمم“ نالاو اناني «ناني ال نءلاقيو
1 



 4 اللول  هياو واول قولا ريفا لف
 هَرعدرْفْأو صوحالا تسلا اذه قرهوذلادتاثلأو كن رقت الملا هابل ةةاهتا
 امأفامإ كالا نآلرسكلاراهأ ةيآوصو ئ رنا لاق شكد دقو لاك رانانجاةتخالااأ !

 ةرو كم | مناف هطعلا ىف ىلا! ف الك قاطتقيزامأ كلوقز تم كلذو 'امنأ فل ذالافانكأ

 الا ةلزنعحاتفت.الااهانم دةلك منقل امآو لاه" ةنواعم يرضت بن مني ةتآؤتنو ا ال

 ىو هتأاقح فلانا لأ قعرسكلاهنأام او قاطنم لاَمادبْو سراب اكل الواقع اهقلاتغقو

 ةكرقماهتتسالا اا اماامأو "ةرمهلا ن مال دانا قف ازام اى أنك ناكل لأم ماظن
 نم ىتسناما كلوقك دوح ماهفتساام[ث ملل لاق ” ىرهزالا خاوتتسمالا فا ودم كنف

 اماكَنوقك نذلا قو هدا تراس نعلا 2عولكل انك ًاناماةوكفق

 ةوققءارثلا اكو هندمك رتل ك ناك تلعؤلاتا مذا كنعد الزلل ترم

 مم اكمطخ معن اكءازحلا ةيقوتلاف دام فخ درغلا لاك مايا اميلي وزع

 قاهلثمو ءازملا بق ذه لعل لوفر :, لانش ندصت قابق اراكلذكو لاك ١ اوقرغأا 1

 اانا زنا نو دن تا عززت باو زال كضقام لالا 5

 قر اذاوةحوتفماأو يفارختو |نقانوأا لعاتتك اذاانإ دانت اق فانت اانا

 هذ عاق هتئاامآ لوألا ف كلذ نم لوقتولا# كالا ستكتاتإ هقازاتتضؤأ ايش 37 ا 11

 نم دام رشم تدك اذا ىلاثلاعونلا قلو ةتولا# حشد ةفدتا أو جر ركل دامو

 هقفلاام]”ٌعرربصتلا قلوقنو ورا مإودب رام ءاه نم ىردأال كلا ق لوغتو كنعد دا

 لآك آهع ؟تاامإو انكم ناامتافأوبلا حراخاناف ةوكلا راق فراغا ف قمت“ رف ظ

 ةغالا هذه حاصا قاننكلا داش أو لاق ةيظر لام ئعجباتإ ل فج نط جرغلا سوارا

 رانواا ف ةسلإ انيإ + اهتنانتتاداتاقتل ' . ةينيلا فس ا كدب الأ

 تن اذا دري 11 لافو خا نمل !ئدفعا نمنولتس ام كون : را رابامزقراعروطا داق

 دشتأولاعفالا عتاهرشتك اوناممالا عما فاق ظ
 ظ ٌردئامَو فأنام طظّدح هنئاف 1 زها قام و إب بابا

 ءرقتاذتنامأ ةشارخابأ» لافوجنإلاتازاجالاعبامآو تققؤ لملا ع .تانترتكأ

 لانا كيد الا ىلاامإحاجلا لاكونا# "تانك نئالاك لاق ةئاذ تك اذا نفل

 انفصرانا فال كلك انس منشد نب اتا جوع ةرفر تالا تعش

 (رمشعن مان برعلا ناسل ٍِ 7و

 اذهىرهوملا دشنأو هلوق

 قىذلا صوحالل تبلا
 سل تبلانا *لمكتلا

 َّط هر نبل سل لد ص هوحالل

 وجب ىادملا راسب
 هيه ورتك ها ةفأ



 ذيل ءاملاوواولا بان «. ةز.ولالضف 48

 ْ زوي 7 رف و 5 1 هاو 1 ةرم4ةل الث لوصالا لآ انال هنضاقت_تمتاك نا

 مك
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 | مهلوقل لما نأ ىلعةمادب زيف شباب سرا لاعاتا و الاانا 7 0 :وةدوكيالو اوكا لاةباج لأ انسه دؤد .مآ اهعج فلاشي دكر عم "لهفة
 هم

 || كيقاع دقنيعلا دكر ن أى دنع لوقلا ىجنبالاق ماودك أءلوقكم اانسريسكت أ

 1 ءاتلااوقحأ اف لوائح ءاودأالا يف كالذو ثدنأتلا ءأبأ عبضاوملا نضغي ف

 لو نس اا
 سا لملف كج

| ْ 

 0 ش0 107 ديزلوآن 0 فار ع اروح و

 ُتيمأَتو ذا مهلا نيكس, سمت لقب و "ناومالاواَو ”الاوعامالا ىسهف
 هلا و ا 2ع

 نع ةريخالا تومأو تيمأو ةأ أ اَتَمآو ناي ةاعجاهامأو اهْدَعا ناد مآ
 ع

 ا تساي قاوُدَم مآ تنك امو وتوم لقاو دمت ناك ان يلا ٌهَمَآتزاصةوما ىنا.حللا

 هوم ةم

 « ا وديان ةؤرلاك مات دما امم ثيماتو ئرخ ملا ةوماآ تمأو

 رعاشلالافدبمرع أدب تأيو هلؤةنو:ىربنا لاق ةوما تونسأدقاو

 ىتتأبفنيماصلا لعب و 2-0 5 الام هان وت

 الامن !ونأ موا ةبسسنا او رشد رقنذ هنلءاوثب ةيمأاهريغدتو عفا انوا لاةبسنااو

 ىئع واكو نئاسيلا هنو 1 ايت ىف كوسا هبل ليلو قدروا ١ وصفا رو

 5 28 عش مص
 1 ْ الو قيانغامهمالكق رثكأب أ داو قبح طوى موون مالا ى ع ماع ويس |, :

57 5 

 1 0 تا "انعم أن يب عمي ىَما مد ماا ,ىسنلايف لود ند . هم متهثمو ىركوملا لاق ماك عل

 ا ند لكولارانفا دس ند اقر ةضالاوربك الان اس امو لدر مما لصالا ىف

 . "م روتانا يل رطب اذار ضايع ”الاوٌنباَنعلاو برن نافشلوأ يكتمل



 4 (امأ) ءانل ءلاوواولا ب بان * ةزمهلا لصف

 اراصم تدب دسال اق: ودّ ةقيىفال و ْن وكنا نأوأ ا

 * هم ا 0
 ا
 ١

 ل انوا اوأو * هارد ف تاميدم م :- تا
 هوما اه ع 3 م ا

 عل يشءاستلا ى هقءاقلا ارتكب تاميف تشاور نمو اهضيرعت اهيفضلو قوبل تاتا |

 رك الا «(امأ) نويديأن . َندصاذاءانألا فطير د

 ملك ههنا امرنا الا ىلعءاعدلا ف برعلا كو: ةومالا:ترق ًادقوةدومعلا ت اذةًاَرادَملا ْ

 واول عج ل متنا لكرمهارأو ةد.س نبا لاق يبارعالا نسا :6 رص ١

 رعاشلا لاق ناو اح ويلف واللا الاخ رط لءامشالك ٌناَوُم اونا و
0 

07 

 تءدهتلا قو ةركلا فالخا 3و

 راعلاةناومالاودب ىاَرئاذا 03 ىو اسعأ امن انأ

00-0 

 راتلاتاوم مالا دك اذا * داو وءديالف امال ام الكتان لاكوأ

 ما فرعاشلا لاق فاعلا اور اواو كورد

 موج هداو تمر

 ااوحمت راهي قس مف * اهلهأ رهن كله ءوتس "2
 و6

050 

 هد( : 4

 داوذأنيبمآو كعألا 3 ئداولايالالأَي ا[ أن ك.ءاسلالاكو

 هي 3 د ِ هس هس " |

 دال ىلع ا م »* 3 12 أ منكو بركي دعم ورع لاقو

 ع أ ناشر لا ىلا در 03 هما "هل احرعطا تكا ش رخ لاق

 520 و

 كاز لا م ا ىئاك مَ انعتلا دير اه ىذك تنمكللك :رهزالاد كلأو

 0 ةولمأ ةمآلا لص ولا لقَملاَو *لّدَملاو لكلا تدلك َةَمآلا عجمالا ميولاوبأ لاق

 أوس اول وقبن أمم مزز كو لَك لام ىلع انه يع فورح نةتناك لانهما

 نولةثتسر مسالارخ ؟تناك اس1 ةفوذ لا اواولا اود رن ااوركو نيذرح ىلع اهولع ع نأاودركف

 مك الث لوقت ثيل لاق و ا راقالا راجت اميل طواوا وعقول ىلع توكساا

 007 ىلا بهذءا 5220 اذه ىلع دالادز د رود مول ؟لاهل ف ريدقت :ىلع ءوهوأ

 ا
| 
١ 

 ءارأوالوح فرس بالا باب رأل ىل سيقأو حصأىرذدملاىلءاكسنىتلاولاق ى ىومأث الث |

 نمواولاف دو لعفأءاف ةيئامشلا فل الاو لعف أف لأم ند ىوألا قالا ء ف ع عج ا

 واولا تةذح ابل ةورجبأ هنالثلصالا وهو ربأ ةثالثورثب عجب لانا كربملا ترمسكَاذوودك ١
 2 © م 7 1 جي 1

 لاكن غلا“ كرم :لوفتل لل عاف رمل لاك لاكن مل منيا اونأ هلاك ىذلا اولاهءارلات 4 ظ
 دم و7

 لعفت وأ هتينئوأ هعم هيلعل دس فرحة دم طةسدقوالا نيةرخ ىلءءاعسالا خ نمئثسدلو

 هاراوهد._سنبالاق هلوق

 لكن م هللا هامر لاثمالا
 هيسللا هدأ رد ة ”

 ىو

 هدر وألا ءامالاامأ هلو

 لاقو ىر_هوملااذ_ك»
 وه لوكا ىف ىنائاصلا

 لاشلال وهو لخادم

 نياانأ ةباورلاوءالكلا

 اذار ف اواهلى اع ءاممأ
 راعلاب ناومالا ون ىارت
 ادب نب رشعود>ابهدعبو

 ب اداو ىتوعديالفءامالا امأ
 ىذقن نع تدك ذك

 هسيفت ههرتك ها ىرا هاو

 قاذكه تاشر
 سوماقلا حرمشو لدالا

 هل_عاو ءارلاد_عد ةهعملاب

 فلا هلوق

 ماعط سرع عج "يل سهملاب

 سوماقلا فاك ةعلولا

 تدر نم لع ىدرتو
 ىد_>اٍتعءفر ةيراخلا

 ىرخالاىلء تشم ا يلجر
 ها ةياورلاررعلو بعل
 مىويععم 5

9 



 اذكهلالا نمافم هلوق
 نم طقس ءلو لالا

 وشهود هر ادع ارد_صرشاتلا

 ونوأملانوكي نأ رودو
 ىىدع هه مك هاو هررحو كلذ

 قىئذلاو ةلوهماهدع مما

 ميملا فب ةال عملا الع ةدام

 ةال_ةملا نعّةفر < اهلعلف

 هتك ها ررحو فاقلاب

 ىيكعد

 ةءاهنلا ةرامع اضيأ ضن الا
 ضئاخلا ة_ةرخانههىشو
 ها اضيأةحئانلاة ةرخىهر
 ملويدعم سك

 اذ اى. هيلايماللابانده ةزميلل مخ
 ةَمْدْللا ىهوترضاا|هفوت ماهبالا لضأق ىتاةَمْسَللا ى تك 1 لاو ذملا ملأ ىهو اهتد2ىجلا

 |عيتيلالا عيسالال جرو ةمْضّنلا ةيلآلاو رلا ارّشلا عدجلا واغوؤكتلا قارنا فول

 ةالعوتاجأ لزوار“ ل ةسعسواةز هلا ف بيذهنلا عا هرم فتالاو متل
 | نمموقي حسا ةمالعب بلا مامر ال ثي هللا ىفءاج ولبقلاةزمهلا 5 ةيلالا ىارعالا نبا

 سو ع

 ا هيلو دوصنمو لا وو كوحام ع 2 يلا

 م» سا سا

 م ةيلراهساقتلالاتنموا يي وسسخ زكر 171 لاك فلأالت

2 

 | مغبلا»الا ١ الاو هسلجم ساكت هتبلان هلدحرلا هلموقي ناك ةياورف*اجوةزمهواولا تولقف

 لوقودانعمأو يلا مهي كيورشكردق ىرش دول الافو اواو خفايا هدحاو
 كح

 سو #8 ءو-
 عع وي الردوصاا ويقل « الوات اًرهلا هربال ضسأ قدعدلا

 | دهعلاوهىذلالالان ماد ر 2 نو هللا :الآدحا و انهّلان روكي نأ زو < هديسنت لاق
 | كيو حسم دنعمتا ىشر لع ثيدح فو هللا ىفاورك هةتالوهقلاءآلااورٌكستيْث يدا فو

 ظ ةغياتلا لاك كا ]أ نيبال

 , متلاوخال :الا ف سانلا لعلم 7 مه لولا هاني و ومما مه

 مق ما الو مالا ىف نا ناك آلأو ًالول_همالا فناكلا ىرابثالا نبا لاق
49 * : 

 - مر ا 8-3 ماع نيزنكيلاع م هددلا هر ظتملا

 مورو وش ع وص ووزع

 هالآلاح شمام نكن « ارح مكعدمومكذاق
 دى هع

 اير مادام لكويادبأ ةر ديلا ءاذلمزلا رم نمر مشالآلاو ءالآلا ردك لأرض رأو

 رصقا عروش الأاضأ !يايلاوتدب وا دلجوتشمألا ]هن يلو ةخبشت عّسماسعاذاف

 ةرور تر صقل ىدنعو مدين لاق 0 ُس .”الاوالألا مسا امس »* ةنورلاق ًالآلا

 ا ايف و295
 | ا قأَمماَعمو زمهلا مدت دقو ةازشلالادكهنننمصاتاا] "الا نوكم دقو

 6 م # ف

 ظ نة ةقزخ ةالغل انزو ىعزمهلا,ةالألاو لج مسالا اوسدقملا تدب ا دمعابلاو اضنأ

 ا ا | قتلحالرءامالا وس ً ”امهقئاو ىلا ضاعلا نيور عشب دخ فون لا عياد جوا دنعتألا

 لاقي يب[ شلال اورج اني صوتا يتو هال مجبل ان ىلا اًناَتاَرَسْعْف اعلا

29 

 يارا نوكين أنيس نب عدل هسأل نخل ةدئازاهيمومالْءمْسدسلا ذايب 4 ارملا تل

 ناو



 17 (الأ) . .:. ءاملاوواولا بان“. ةزمهلا لبصق

 ثردلا ىو اخاه ياو لقتلو اذه ىلع يتلا ويلك لعج هناك ت ايكون 1

 مصلي ناك تبة صان اوذ ةصاللا ىذ ىلع سود دائمآ َن شت قسطا وعما ٠

 ىنيمعوا ست فولطتف مالسالا نع سود عجزت دب ةعانسلا غوت :الذارأ دي دلتا ىعس سودا ع
 و

 كيرلا نارا ٌنئَكو.ةسيلهالا ىف ناي نك 6نمفاوط فهرب رطْستو ةنصلنا هو هع نا 22 تم او نك دنا وم اسوس لا ااا 7
 لع فاولاقو تانايأايومديسنيا لا هم لمى جانو اكو لآ اواو نانا
 ا هو

 6 هلوأ فب وه ءالأو هلوق هسا "كلما ع تأ: تزضلا اذهنال يلع اغلا ]سأل ءعمب نوكيأاافلأ ا

|| 
 ماقلاق طيع_صض 4

 0 0 0 1 ةلالدلا ىل يا هبال لن رنوتيدألماز لارا نإمعب ل *:ىلءال ءاف اوم د سو | ١ ارألانا لعد 1

 هناسوماقلا حراشلاك لاجرنم:ًرخاو لج ولاا كو واسأأ ونال اعل و ذو عوذئاعول نر لزاك وكب هنكلز لال

 نافروصّقم ىلأ عج دلاب ىرهوشال اق امال دال وءاذو ارك أ حا اول 1 00 هالو تان ول !كنؤملا
 هناذف حصص حراشلا مالك م03 0

 فضو تساثنال ناك او ًاوععاأت ارا لوقي ىذلا ىربنسا لاق ايف دصو ا غرو اهحيس إلا لاك هلوقي مهضعبو أ

 دل قايسوهىذلا ثانالا ١ دقوةيلآلا م_ظءىأىل[ل جرو ىرهودلا نابل حرمت مربا ماكو هابل ا

 معد ها شنو ةيلأتقةدحاولا تدزفأ اذاف يللا د ايلا مهديز زر وألاق ل 1قأررسكلانلجَر لال

 هد- 9و )© اس ةدءد

 بطول جاجا #2 بكر فاو * بعك نب ه.طعانغ اك

 ةرتمعلاف نايل أيد قو ئرنبالاهلايكىلءءالأ فاو ةيْسُحةدخباولا نايس .هكاذكو

 57 م هم 7 . ىيخاد ليام هدوم .سمع

 اراطتسنو كتم[ تاور 5 فدز ند رة ةلتاموف

 دشن ًومتصاخو جرا ةبارق يلا ارءالا نبا لاكن هن عماهلز مهربة

 اماني اديب ”دامدقكناخإ 5 راتب بسم
 أن" و

 هدو. هع

 كنافاصوصخاباح أه ارقلهأ 0-5 ريلاديلاد اروئيلا بصءن ديوب مع

 اهب اذا ى كيا والا ىهونب رسخت بىذلادوُلا اسيا .ماشلاونملالهأىطعت
 انتباه نازعالا تا يسع جمان رغ فرج ريكتاذا الك ىزغيالا انا ركنا
 ٍةَصْلا نم ءاظولا ةيلع عقوام مقل ياو روموفاحلا يلو نانم الأ ريثكملا لد رولا

 ف اهلباقتىبلا جريضلاو اهلم أ فّئااذمللا هواجيس ماهبالا بسلا رضا تعا

 فو ةرضاارصنملا ل بأوا هلأ ماهجبالاةلأ هنا اة يديم لكي ف لفت شيذللا
00 

 نبومهلا سمرا رسوم مبالاة دار تكلا نأ مولا مراكب

 مصل ارا ةيلآش مالا ىسافا!لؤقاذه هسا لاك 8 اهئاجتقاسلا ةملاو» نب رَهشلاَ



 اذكارق_ثةيوالأوأهلوق
 بصتاا اط هوءدملصالا ىف

 مك )و رقشد_ءبفاأ مسعر و

 ىذقةرتىفاذكواهنش

 حرشفو بيذسهتلا نم
 ةياورلا ررحو سوماقلا
 هعفق م هتك ها

 0 .ةايلاوواولا تاه: *- ةرءهلا لبغف ) 4

 ١' لاقل وعادي 1 انتل وداد
2 2# 6 

 الواوا قس أ ريع محم ءوىيارعالل.ةون د .وثدأجن ا ,انفدلسألا نط ع الاعأ

 4 2 العا يا م نو رعلا لاق هعاطتسا ول ولأ

 1 دادس لل كرارتاك * ينو زن ديس
 يي

 322255592 ااا

 هم

 67 د ىذلا تاكو .* هنوكتحاالٌساوسلا هداقاذا

 2 لالا وةولالاو .ةقْبكاوتوأعلا وللاو- اول ثول لاعفالا فرك ذدقو: نوعبطت دن ىأ

 اهلا تلح ةيوالأ عنج اوٌبرعم ىمر :هب:ردضصيىذلا وعلا ناتغاديدشتلاواهمذوتةزمهلا
 ا مح ..ىنايقللا دشن ةيغلانراعثالل

 هع -عف ع ه_

 . 8 عاطرو «يو دع .ءارقكوآلاواذرداوغأ 5 اثق نيضةىدقاننياسب

 ظ امنا ةطماؤز بز طع ىننؤبا كركش قو اهالسمس اهاق انو عضومن ينطق وذ

 ا انزل[ لافاب تكن /اوذل ذأ ره ومضالا لاه اروع رأآلا ضرع
 ات سلو وهلا ةول"الازوصتمون لافت ةاراطم مغ ةؤلالانرم سنت ناك هنأ عنيا ثددح فو 07
 نمبر قالا. ةا لاق قابلا نعرخعضومق كو ةيدنهاهارأو لاك ةبسرافالوةينرعب

 170 عزو هوم
 10 000000 نانسحلاق هيو الا هول أعمجو وأ وة ةولاو ةول دوعلا

 "اة * اش

 11 : 1 ا نم * طقس هقنالوسر مسدالأ

 1 - يماقااهلع كذبة اما ولا دوعوروفاكي تاخ ىلا ارعالا نيادشنأو

 ِظ 0 0 لان لدور لبو تعدل لص تاما هاهو

 دك ا ول
 بعالم ىو أ ةولألانم 5 طقس ف هللا لور مجال

5 
 - 9س م0

 هك 0 . .يرتعدأ كا دوال 03 زيمر مم هلل ايسر زجارلا لوقيفةيلدهاشو

 قاد اجلس لاو ميتين زائد سوه اه هب ةريبكولأ راس موك "الو

 أ "ال اور هال ماعم لدبرلا ب ماو عاف أمهمال مهعاست نما ذغو فوراظلاَب دو أ يبصأ ةريبه

 الارتفاعات 8 ءونانبتالا ةبلآو ةاشلا هلأ مهريغو سايل ةزيبلا متفلا

 ليقو عطقلاّب لنا ةاشلا فرط ىو ةيلأ عجن ايد لا نابل توبة يعاناكش د دج فو

 قايمللاىعو سا.قربسغىلءةريخالا انالأو تآنلأ عدجاو مدشلاو ملا نمر ابكرامو»

 هبا



 ٌلأَمالو ةيدملا له ضءنأرقو فلَخلا ٌءالتالاءارغشلا لاهو توصى تول نموه لئانال

 مطم ىلع بال نأ فسم دعنا ىشرركإ أ نأ كلذ و. تيان نم باكل ةسفلا قو

 وأداعوةب الاةذننه لجو زعهلتا لزئأف هيلع متنا ناوضر ةشئاعاورك د نيذلا هنبارقوئانأن با

 فدح ىلع هل وئئوثلا لءَتبلآ و تفلطا ىلا 0 دقو مملع قافنالا ىلا هنع لقا ىذرركب

 هللاو الو كاجو لغم 2 نمكأذكي : هقلا ىلع نمشي دسحلا قو تمئابؤلا]

 نيذلا عي ىمأ نمَيلملل ل 0000007 نالف سهلا ند 5-5 : ورانلا انالق هتان

 نم رخالاثندنملا فدوة كلذكو راثلاقالفو ةدلا فنالقنولوق اوعب وللا نع -#َ

 أ ارهش هتان نمل سومملعهلنا ىل_صىناانأ كلامزب سن أش يدح فو هللا لَا

 ىدءّ وهو لوخدللا] ند عانسالاو هو عملا ىلع العن نع هانا و نييلعلُحديال فاح

 سدل مالسلا هءلع ىلع ين د_تقو .ا نود اليا ىعساله صنت ماكحأ هقفلا ىفعالتاللو نع

 ثيدح فو اضرلاو عملا ىنالٍ ب ضغلاورارضا ايف نوكامتا ءالبالا تأ أءالي حالصالا ف

 لوالا باوصلاو َتدلئالَوَت ردا نوو رب وندخل او تدك الو تن ردالا زططصنو ركذم

 ىاهيعظتساام ىاذ_ه توا ةامزا |وق ة نِمَتلعتْا لِعَشبَدَس ال او َتوَردالاولاقو هدمبسنبا

 ماصالرخدلا مآ نم تيدا هنمو ::هتعطتنا ىنعع هدو دل او هنول لاقي و ٌتعَطَتساالو

 مديل ىأ ارا بخ نوكينأ أروح و هماعاعدمت ”اكهنم ٌلعفو »دو مامصلا |جاطتبجاالو ىألكالو

 ىنءعرسفو لاعتزول الو سارف:يميهاربءاوز يناطلنا لاك ترصَقاذا توأم رص

 نعىحو دهلا ةلرتورصق اذا أو زجر لاق اففةخواددشم نأ ب اوصلاو لاك حيرالو
 لضفلاولوأ لأم الو ىاعت هلوق ل ماده ىلع دعس اوريصةنلاو ةعاطتسالاوآلا ىارعالا نبا

 ركب أف لح ىف تازن هب .الانالفادالو لبقو ىبرقلا ىوأءان'ا ف رص ىأ مكنم

 ْن 1!تءطبما الو ترداللاة هل" اك كنت الو لا هردال هلوق قف لشمقو عطش ىلة قفل الن

 97 سد مس ا 8 ص دو و ب

 ىلا موه لهءا ازوكلا ىلا اًدووعص ع ريافىوذداع م نئاكم دشنأو كرد

 ثوكل !ىلطلا قت درم هقول ٌرداللوق و ترص ى أ وَلاَ باعوا و لاو ارفلا لاق

 ىلآالو بوطملا فارطأ ردع + هسفنهَش كَ تماذام ءلاامَو دشناوكل قشأ

 ىبارعالا بنا كاب اثلت الأ تالثأالو لوةيمهضعل واني ردا عانت !تلأالو لوقت مهضعبو

 نشكو ةيطلاوالاو ةعاطتمالا ولالاوداتنالا وللاو عنملاوثإلا ريض وألا



 هلوقىلاء-عللأبام هلوق

 لصال ا ىفاذك ةلاناهللابأو

 ةياهنلان ملأ, ةسحبرتىفو
 ةداملاهذهبارررحورظناو

 هحوصمديتك هأ

 (الأ) ٠ ءايلاوواولاباب .ه ةزمهلا لصف ءك

 نات ثان ديزتام ضب ردت ثامن ماشا ةيوتتن أمال

 ال عا دكا ألو ة:برغلاو تك ام ىأاولاو اولا ل تأ نأ

 الا قنيالالام ولات دوج كاإ نترات ةجفمل و

 ايي يان مدافن رص ىبس مك لجو دوق فرعا نب

 ْ رمال ىأألاَبَحءولتالكناطب اقر كسملا نع هاسونبوفورهملابد عت ابنا وألا لاو

 در هير ص ىبنلا لاق م الم !!ةملع" ىلء جاوز: د->فىو. ادا قا

 «مو <

 ا قلعأو الرع تزشقامىأى أريحا ثم دفو ىو لاف كيك م مالدل الع

 |نيسللاثيدحفو هلعفي لازربالو هعدبالىأ ارخول يال ن الو اوال ثرتخ اثيح

1 

 ده ومو

 : هلنائأألاا لأ والوب اذكلعف,نأ الات امب اوهدشب نأ هل لأنام اوُدكاَقَتىَراَيَحُمَلتَع

 ْ أ نيوالاميملاوبأ كلنا ىأ لعند كلاوواذكل نتنأ كو مهاوقال دمهو 7

 أديشنأو دهجااذالأولأوألأ اولاك 0 ريتا يالفكو ف نوركادا | ولأي الْ لإ ةيدادضالا

١ 

٠ 
١ 
 ا

 ا

 98ه لا سم هم ©

 ىأ ُتيَلأورتع كأن ,ءديبعوأ تدهجد هج ىا دايما تاأتولأ ىأعابجْنكو 4

 ىراز قرارات نيس رلا تبب نع نعم نب مسالا ىف !اسولاف تأطنأ

 لاه تأهب أى أت ولآ ن متاع ةوهو أيش عدتاملاقفاوطبأت لقف « اواس الوب ىلأامو »*

 000 ريصةتلاوهو وألا نءوهرو ف :مونأ

 كل 'ىينغت ليكن مالوا رص » ترهظأ ىهاذااوُأَنالءارهج
 ا رق الأ اضن هول الف !لاقيو ةيلعىوق 2 وقيل ى رمال نأ وخلا نيطنالعأ

 ا ةوالاو ةولالاووللاو لاوأ اهدا 1 ارماول دفا أل نلة كرها رصقأالو

 |[ هاو ب 3 رعاشلا لاقل عموله "لعق ىلع ةلآلاو

 هو ©
 00 نم ساو *ذ هذيل فاح[ 0 59

 0 , هلا امكتمتا ولرأقتأبالويزملا ليتل فو: ءالع 50 اوان



 7 مهن جلخ مناي ؛(ا0)) مك مار اك ءاضاواصااهعب
 مارد هاف رو 6-0 بردت ادبفتناوُ راسو

 الا طلغكلذو ولامع اهعجتوديزو أ لاه تاينلا نم ب ردك ارك نلاَف لع لاق

 كولا ىهويقلا نم عكست قآلارم خلا ينمي ْ

 نموا مهل هما ءاَقهل اد زول ضي اةاشه لاقت واق (ةدنحاولا روصنمو ألاف نا ماك: اعطق|

 ةرضئم الا (61) ةاَتآلاودامهلا ىقرضتلا مَ اةأىرينعلا تيعضلا لسة

 ثدللالاف : 5 ردن اال قرهزالا هبإعتالمرضتلاو مرخ اه دعو 5- ْ

 : ل ارش ماعلا كذا 2 هند وةأاذاى أك فا ارثعالا نبا هقرعأالوأ

 5 ثيد_دللتاف قوةناجلا ولت نقلوا فاز ءالانلا 0 متفق

 .٠ ارو اواو أنآ (الا) ءاشسلاذادشاكولاو“ ءاكساالا 31

 لاكش و كرت

 رس و ب ال 0 5 قلص دل ىئاك تاو
 مما همس

 2 ه9

 قنا امَو ل لاتما ادلع مالو 00 3 50 2 6 9

 رصق اذا نسكت * ميل اهتاْنَدلَوم * لاغر صم ىلومَوملاِاورسعؤول

 نحارلا لاك ىىزابلا ذكر قدس نع

 النيم مَكل آلام »* مانام تالي

 0 0 'امأ ىيازلاه_ ةعااكتنا يف بعث لاق ربا اق

 هع أ رنعا هنزح أ رق 0 ىلا رغاا نبى ترص لوف مرذأ لف

 لاق امال اوقو را1لادامزلاو متم لأ لمتام دام .رلارأن "ل قا دمر ع هيتءاج لات
1-0-0 

 أطباق الأ نيف حدا اودو ضرما ه حو عي هه / الاول الا ىف لاه كة ءازأم
 يدعو

 ا يو ءءء مكانس زل موانعتمن دك . ليّقْطلوقو مْدلاَف 25و ءو مك
 قدها أويس مس ى لوقو ةزمهلا نءناغلا كدباف لت ومرعدار أما هدس نب !لاق

 ُكاَوأَن و و-١قاطصال * اكتم“ تولع مولا 5 ل 7
 وم هم س29 5 5 ءومس 5 |

 ىنا.للا تو هنأ اهملعدز زل ىف دكان دوال اسكن دس نك الدارأ |

 رداالمهاوقن 200010007 نودماللا ةموهضملأرالدي رضي ليف ناسكتانعأ

 ( رمشع نما“ يرعلا ناسا 52 (

 ملا ىدعول و 5 هرم هلوق

 ةرامعلاررحو لصالا فاذكع

 عضم هأ



 جلا ءاملال._سموهو هلوق

 ها ردغلال تملا ءاملا

 ورع 300

 اضا) . 8... .ءايلاؤواؤلاٍت ان. * .ةزمهلا لصف ف

 ار عفاش لاتقل نع رضا كىأةماصادسو: هنأ سها مسايا
 1 الؤيرلالا بّرسلاورْئالاوهاوقو اهُةلَش مظل ةيصأر 2| وهمشلاج رلان قوطوتمالإ او
 أ مى الاكخ اهدنعنادؤحو مام مم ديرب ضما1انيللاب يصل نوسلا

 1 ةيمنيو ادلطاوهو امانج لوط هنأالاقّشابلاهبشرئاط ئدآنبابيذهلا ةمعتمان ماداراو

 اكمال نال ءايلالتعمنساجنأ ةمترتلا ذهل ديسُرب ا ىضقو ىدانباقارعلالهأ
 ا عتاب اودريغو أليس نم قتلا ءاملا ةاَضآلا دمنا يدَقلاةاَضلا (اضأ) اواواهنم

 ا

 ٠ هابل اوضاودملاو رس كلامعاضا اواًدةوةاَنَكل هر اندكاتلو ةلوسأ

 ٠ كه صيف ىربنباذشن وبار وةئقرو باحر وةيحرك اوفس صحوت اًضأو

 ا .الاطيزرالا عتب اناناس عزم #* ”اندضالا ةيرمنك اه ةاع حامرطانيضا

 ياخ نمدح ويلا ذاع بج عملا لال اهلها وبا ذه نيف هنا لاما

 انمتقاماّضاوناأ ريت نان مج عنج ن مخ يني ١ الاد نةوالف 7 هنماندحواذااماف

 ا دبع لال هيف عومي دغو عبجللا عجل انبةرورضالف باحرو بحر وباعر وة وةبقر رن

 ال نال ير عاام ان: عوبدلاةدصيقةيضانلا لؤقو نيم لاوهي وي تلك ذا
 دورت هو ةمو

 | ةيطيخاف ناش ٠ لثالتلاتاَيفاصئاضاٌنْهك * هرك نطنأو نوت د كب نيلع
3> 

 1 ونهر اروكدقو لاق معاهم ل ممذارأ هاه 2 ًاوىلاءتلاق اك ءاّضا ل ةمدارأ

 لاك هاو ءاعاوحاشو حاشا وداسو ف ذاساا ااولاع واول نمد ةزعلا لأ ْاعَداَتحأ

 اكزتسا ]ذه تبن علو اَوضالملدب واولا ىلع اضل نم هم ىذا اذه نسملاونأ

 0 و هو تاوضأ مهل وقاَدنْلا ئدتع هلمح -والولاف ا! ىلءهب ومس لج

 نال باقلا ىلع ضد َضآ 2 اوق نم ةهلَةأضأ وكت نأ هيلع همالك هو ىذلا ولاك ءابلا

 ا قايم لس عمار 20 م”اماذ و لا تقتطواا الضو تغلب عرب 7 , ريدعلا ضعي
0 

 ضْرالا عماش 0 ضال زامل درو مدقلا ىأ لوقو حاررلا

 ا
 ١-0 'نآدفناردغلا وهو ءاّضالادارأ اولا ولاعدم عم لبق" بقا

 لاق ؛ تاو تالئوريدقلالضتلاربد- لالا ءامل لسموه ريصردَغةاَضآلا

 ا 0 تاوضأ اهعمف ند ننا حو داوتاضأ مالئربنبا لاق دانت لش

 رد ْدَعلاٌةادَلانزوبةاّضآلا راذغى ةاض اد دع لسوةيلعللا صونلا ىأ مالسلاا هيلع ليربج
 720 سا ساس

 اهعجبو



 64 (اصأ)  .ءايلاوواولات ان. * ةزمهلا لصف

 95) ء.وءعسو هوقو
 5-2 ب #23 راب زباين 8 |

 تاويل رالاعف زاولا لاو ”اانادا نيرا و هيو.دس ب هدد هوهو. ابابا معلا ْ

 عضومناَلا ىداوو كلذ نموه باس ىَضقفاةعقافاعقبت ىتاموالف نيل ءاّنالا تاه

 اهلالذأن اس داو 5 ئرطا دسم - ىلإ ارعالا نيا دشنأو |
 وهم 057 ا

 ذم زلات و ايزل 500 ظ

2 
 مه هيئاسةو يأ ىداو 03 درايه رلا ىسع نوح أدسحا تاقم سلا ا

 دوووم '
 ا 01 لك

 مس رع 50 * اهنرتغشتز زهق 535 : 4 ا

 سلس وة 8
 مضر شرت هنن 5 :رضاَخَر كهذلا موال 3 520 ير وسيما ْ

 ٌةْرَمْدهْلا تاكو لول 6 أ اشرقت [قءاجج ادم عبس تالا هذه ىرهوملادروأو

 مولاه ةزمه هبوبسدس عاش مالى ربا لاقليم يفةماسملايداووهو شلاق ةيلصأ
 ةرباذا مظعلا ىشس ادقو 2 دوم مساغنإل ءاّعَأ ريغصت أى لعل يل دمبف سدلف تيبلا اذه ىأ

 ىورو ىنمصالا لوق اذهتيكسلا نا لاقو فنِصملاق ديعتوبأ هأرقأ اذكه هيناكٍ بكن م

 ىارلا لاق لج“ اًماو نونلابمظتلا تأ ارغلاو ورعولأ
 هم مم ا هل وو

 دوقدد ذلك اناني #3 اهب مق سلا حياعتلا فاسو |
23-2 

 فار ءالانبا هبا بيم انس لو تساوت ةاسخلاك ةنارزلاءاصآلا 4(

 ةفرط لاق ىأرولقعوذىأز أواصل لاقيو ةئوغردع لمع اذا لجبرلا تأ ١

 ليادكهنار وع ىلعئاَصأ 5 نك امزأ آ!تانساتإو

 2< م ا

 - ا

 هم ع

 هيسصان: يه مو لك 0 50
 دلي < <

 هيما ارك ارجسألا نيا لثم 5 هيصاشى حو للا ماي

 هص ءاالاكاعمبرصلاور الاو

 اذكهنيءاشالا ىداوو هلوق
 ظفاب لصالا ىف طمض

 رشأ هجرت ىفمدقتو ةينثتلا

 سوماةلافىذلاوهونئاشأ

 ىق.سىنااواش ًاةجرتىف
 هنري نيئاشأ فهزة جرت

 هسبتك ها ررصاف عجلا
 ىىععم



 لصالا ىف اذكه ”ىوملابهلوق
 لبقاملطةنالو طمضرمغ نم

 توقاي مسعم ىفو اولا
 "نله-هماو ةمقلا عذاوم

 ها ةياورلاررف- يسملاو
”7 

 ا

 (اننأ) ٠ " هايلاوواولا باب.« ةزمهلالضف 8

 مو هدصآىأريضانالفسآبرغلال ا ريع ةييضؤام هيما اوباما لا

 هتوويامل الا ف ناكولاك ضوعءااودو نم وألا نمد 57 امش هلنارقالو هل 00

 '0 0 قياس ءوواولااوزخأو نعنفلا مالئهو نيسلااو مدع

 لعين وكي بولق دوغ نوكينأ اروح ولاه بولقملا نداذ_هو اهليقامراسكتاو اهكرمل

 | نيلوقاهبفنااهقاق_او ةاساؤملا ف لاف هنأ بلاط أن عىرذنملا ىورو ج اركلاذو وسنه

 | ءاوادو هيل اغاذإ هو سمان ماهنا قو. ةودقلا ىهو ةوشألان اوي ىمآ نمامنأ امهدحأ
 | هلام ناوي هيلا ةيو . لامقم لكلو اهنّلو ةزم هلا حاف ضاعاذا ٌسْوَيَسآن ماها لسبقو
 د ةشيسأىر»وملا اذهنم ف امك كولا لد ن+ىطع الحبر هنئا ءجرل اقيو ىواسيىأ

 | الار رب كلل ةرشًلاو ولمالاو .ةفيعب تت ةخلم تاور بق فرخ مج ىلا املا
 ش ليلا اين كيو ير نادشن وام واّسااهعجج .و هنرى زملا هيام هوتانل

-5> 

 كنس واج تشاماذا نكلو #3 ةعاس اتلاف ٌتْشءام ىتسألاالولو

 | نعدتقتالى أتوسايشلا سيل نءسأثآل لابقبو .هيىدتقا ىأ هيىستاو .اياريسصملاىعنم 05 ا
 ع راسبلاوةساعدلا سس . الاو مكحلاءانبلا يس . الاو ةودةيكل سل

 اا ليوآلاهتت اكل ئلادأا + مديح ودا
 يارد لو هروب 5 ..الاعجب نب دوكمش نيطانمالا ىءاقأ ددشتد قو ىربْئا لاق

 ْ تاير ا ئرانوكينزوصالولات 5 ركام يني ايت ذت « رعاشلا لاق

 ينال انما دبحص نونا, صال ايران شو ول دوعسم نإ 5 هدخ ىو نيم ءاريعهنم

 نمد تلا ملبن ةيسستاهتدحاول حالا ى ْخلقو يطاَشتلاَوكداوسلاى 8

 ىناوأ ميسا ىلا هسا لاري ىف ياغي دج ىفو ؛ تدلصأ اذا مولا نيب تومعنأ

 ناين نمنشأام'لعافنزوُدبسا الاو مل تيقب ا امسسأ ةصاخ مهلا ن و دِمَتْلا

 |[ الاديزوالاعو عفاف 08 رادلا ةيقبةيسسمالاو اهريغو ةيزراسن الصم ا

 | اةاهعيسنل نرخ ازلا لاقرَتل اوذام راو عقلا ةعطقو ف نماهُرا* :اوراذلا

 ا #0 يقاالاوذاذلا درع »7 ىاعلا اهتسآن مود 01 ىواةل الط "الا فردت »*

 | 00 2 لفممضعب ىو ماعطلا اذن دمع دمع 2 0ئادد ثم كنس و اوأكاولاقو

 2 وع

 ىارلا لاف سعب ءامىن اللاؤ نوءرفة أس اة 8 4

"0 



 3 لعألا ءايلاوواؤلاباب : +. ةرمهلا لصف

 ثيسأو' ااسأو تاسسسأو ثانامسأو توبات عمل اوان اني اوه ةأرضاو سآوهو ن ندا

 دانس تيدشتأو ان رنا 5 « هنأ تالف

 ع 5 2 1 00 ع ءٍ هو 'هو

 ىذريىأ ن الفي ىستأ,نالفثمللا . هلثمنكوهددتقاىأ هءنستلا لاقناو  ةودقلاةوسالاو

 ةعلو هقمهأح ىأ مالا اذه قو قلو  هلاخلقّنأكو هيئددقيو هيضرامهتنقتل

 هاناومتيزعى هسا هشة بز رعتلا ةيسألاو ٌةاساّولاكلذكو ةومألا روغالاق تاو

000 06 

 لاقي عيال ناو تعز ملا ناقل بارت ىأ هن ىو ىرتف هاّرَع أت

 ا ى.«وم ىلال هعهلا ىذر زعلوقهئمو هتوس هتلعسبا ذا نال ب نالت

 ئناىأاو قل 2 ههاصخةؤسا مس عمدحاو لكل ةخاو مهن وس ىأكللعو ل لعو كهوف

 رعاشلا لاف اضع شعب

 ف هذ هما
 5 0 * مئاهل 1 نمنقالابكألاّن او

2 

 قره ودا رك 1 ٌءاساّؤملا نمهسفاو 5 و لاش هبت ااذهو ىربْئبالاق

 ةوساوةوسا نالفىف كو او رعت ععاوءأتواوسأت ىعجاوس [:لاسقف دوبمارك ذاكىتأتلانمال

 ةودملااههذو ةزهسهلار سكب وهو ثردسملا ىئاساوُملاوةورمالا رك ذزركتد قوةودق ىأ

 ىو. :افيفذاواو تيلقفةزم_هلااهلصأو قزرلاو نئاعملاقةمسهاَسُماَو دكراشقاةةسْلاواو

 رخ الاث ثيدحلا اج ل مالا ىلعو فرذذقلا ىلعءاج صلب ساو نيكرسشملاناةيديدسفلا كيل
2 

 مهتنب سا مالسلا هيلع ىلع ثي د ىفو . هلامؤهسفنب ى اساركب أ نم ايما ىدنعشأام

 هلوقتنوهواسسالا هلتبرضاذاكلذو هير 1 هتيصع انالفتدساو ةرظتلاو هللا ف

 وهوةوساوةوسااسألا دحاوو هي س أ ةريصف كب اص ام هياصأ أ كوسا نالفو نردعكلام ْ و22

 ةوسأي ل سنل نع َانال لما فو ةوسأ هل دع ىلا 1 ككلشموهودإ دهم تنأ ىأ يوما ْ ١
 ةوس و < ه < وع ةمعو

 تيلعف هنزوقم زاك ةونبالا نه تب قسأ نأك تاغ كاز ازسعالاننا نع نونا ل تلعن هج ا 0 ٍ

 ةدةسوم )ود هم

 فام نمالاهنمءااذنوكالليقو ةوسأ هيف هلو هنمهلاَنأ هلامب هاسآو تديعحيو تن ردك

 لا اوقأ : الث هءفانإ الفد الفى اويأمم-هلوقف ركب ولأ لاق ة| باوعسدلف ”هلْصُقنمناكن اف

 دشن 7 اثملاةاَساٌوملاوانالف تالف ءلراشيامانع مدخن لضم
 8و9 عه

 رواقملا مك | بالسابَبآو 3 همنا ىسآهقنادبع كي تاف

 2 [.سا عجب و هول الا

 در دقو هرك يو

 يدم هأ سوماقلا ف



 ملارخ الا لوق هلدمو هلوق

 اظفلب تيبلاا ذه ىنغملا فدر وأ
 دع هنأ ْلاَدْنم ىنا"ىب ا

 ترق لا

 مذ ىنعمب هناو نيزح ”ىسأو
 ةضمانلاٌناوأتكسالءاهلاو
 اصالم هاف وذ ربللاو

 مأرب .ءايلاو دابا ع « ةزمهلا لس

 ا هاواداسأو اوس 2 نبأ زك اوهوذآعلاو ةاوادتملا اروصقمحوتفم

 ءاوذلاى ءعءاسالا ف ةئسطملا لاق ةمراعجلب وءاودلااهدجبءاسالاو

 كو ءاسالاو ةيط:الا اهلك او 5 اك سأ رام ٌنوَس ."الا مه 1

 35 ارلوةنك مباملاو» 3 الاهم ناكت كش نا و هتليعيءاودلا زودكم دودماالاو

 ءبتيكلابا ريسغإل ءا ندر نوكيأل ةئمطملا تدب ىف ءاسالاةز نب ىلع لاهتئرب نبا لاك

 وأ ءاودبوُ لعومألاوردسلا وش .الاو يدوب اودئعن او حاَر ريمي نالف

1 
 | لاقو عجرتسا 509 دحىو ةياق ةيساةئئاَ يا ةيداملال_هأو هلك -ودال حالا ظ حش ليم ءاضيأ ىآووسأ مو عض وادعأاو اوسادوس[ح ردا ثوسادقو حرا

 ْ الا شرع ناتلا كوكو ةزمهلا ذيىسأ ت ثقب شبام ىلع ىعأو تيس َبَ
 و هَ

 ىئشعالا لوقاماو فريصو ف زرع دانعم ىدآ ئوزبو ضوعلا

 قراست مورد لاقل الا علشان قدا غ ريلامدنع

 ظ ؟يئلاوهؤاّقللاووهألا اسآلا اووسألا لولاك :روصةمانل واولا لفل. قشلا اوان ادن ءواذارأ

 لة بلع تشيل مالكلا ف نيل عاركلااوُأ عباد بيلا كالا سيسقلا

 انعم عرت نأ بيؤذوألافوألاو ءآلاو عازعج قءاعرو اع مهلوثو اذنهالا لاعفو

 1لولإءلمل عضوات أ لعوسأ ا كى يطلاا هيل ءّبَصو

 وخ لا وقالو ىرزا لاق هنت رساذار ع 48 + ودجكوهتدبظلا هخمهاوق اوقنم ص و

 بلا قا لاذ ا

 حدو لاك تساوت واداذاا ايوان را و طاوس م مياسأو

 ملطبىأ سانا نب بس مود ناك منال دوما هللاةي ناكو برععلا هاك نم كرس ني ءنتس ناك

 رابح ل قتأ رسكلة تاع ىلع ى وأو 0 4 هلا !ءٌتيسأو لدي و متي

 | دشن أ وناوناناوسااولاةفدوعم ١ اوني 32100 نيو كاسأو سآلجرو نزحاذا

 نيلَدَملا نمل جرا ىممالا

 ميلف سو لدغ طاو 37 بتناول هادم

 - ه2 0 وو ت»< تهأاسإه-9و ءو
 .0٠ وو 5 ع هيعمل 59

 8 مد < -

 نرخ



 مه_____(اسأ)  هانلاؤواولابانا ها ةرمهلا لصف

 هر وأضواء « اهنضباَسضق امرك
 م و كده

 ىل ارعنالا نبا نعمه لص يأ زو هناا ىلع بصي كرا مئازان مكملات صدر آو

 "لعق ىلع أوكي زآةقانو ردم انهحالضا هر دم * هردمو هنا ن عر 2 * دتشلا)

 اهل ولت ضنا درتال ىتل |ةقانال لاقي أ ارعالا نبا: ها الا نميرس شت بسلا ىعامتهالك

 برشتٍلاذاةقانلللاسقيو رود لاو“ هلعق ىلعةيزالاو ةلعافىلعذيز" الاو هيلا
 ءارالان مالا

لاو وزنا ولعل ةرقعرشعلا نسل بتال ويل
 درب اده

 هم مه

 هرب اةندملا ىو لم اقطنمو #* اوك ضو اراك هنا

 ةيدين فاقخبلا#و

 راها بيا هن #2 هضافح عابسلا نيفاحت اك

 3 9و هري و م

 900 0 5 رص لفات بكر سوم

 ووو هه« شد

 هرفعوولدلا بدموهو ضو« مل_اوالملا طونى م ىمومتقذو

 ميقلا هب ع اماف #2 فوم ا نايرظلاكمو انا * ضوالاةق- .ءقرءاشلالوقامأو : ل

 ىلأسلاك ىعضالا هع ىوردق ةوىلا ارعألا لسيما و اى دنح ةستقننا لاك ىربنا لاق

 هةةءمءدع همو

 مفتي فيك لاو اذ“ ٍفوُماناب رطظلاكو هوا ذا « ءاميةصوىزحارلا لوقنع ىجددالا

 دو و نم هب اماذال مارا نالف كلو رمل دازاابعاو ىللاةفهبفل ددءام هلتاقفنانر ةلاعاملا
 لرلا تورو ننلافللايب رسضي ناب رظااب وهقر 2و هتداززو نإ ناب برا هج 2 واو | 2
 ىدد-< ع 7 ا أ

 * يقسو كد وأ أ تدك و حتي طاالاك د و2 :وهثدهحى اق ووفر هوهفهّتنزاو

 نالفنعن الفى 98 و انف 00 ةم رلا باص اذا جدلا رت ورع ولأ ناشي و هدو ىأ

 انشأت سنو ةقلس ىلا لج زءاب ىلا مئامونأ اهلا تكتسح نا قورو اذه
 وباسل يرقي

 مد و 8-2 2 هروو دم سو

 هود اوهنيفأم هر 03 هىدبلا قمع

 ميل 9-

 هٌوَجحءامتا داير 2 أ أو ا ةيناؤ زر ىدنعو

 لجأ ىرب_تبلطب؛اجىذلا نادارأ ىطعت_ألاينمسسكاو صدام فرجا
 3 هيو د 2 0

 همر د هما داودو ةقراكتألا 15 للرسم يأ ءئجص نملوأ ف ىأ١ىدبلاف

 اَسأالا ان هلك انام أهؤسهئاملدولاو هللا تادلاو . ممظتاأ ئرأرم ةيأولا كلذكو

 اذك اها هلوق

 ناويدفف ىذلاو لصالا ىف
 ف مدةتوسقلا ىرحا

 ءافلااهدئارفرةعّة#ج رت
 ةباورلاررق ”ةلمهملاذادلاو

 يعدم ها

 اذك "نلعف ىلعةيزالاوهلوق

 ىذلاو اطو.ذملصالا ىف

 نع هلمكملا باص:

 ةيزأو ةيز ١ ىلارعالا نبا

 هنا نرفت طقف ةرصصةلاودلاب
 ريع

 عايسلانيؤا حم ناك هاوق

 نفا<لصالا ىفاذكهضافح

 سوعاقلا حرشىف ونونلاب

 هضاقد ظفلو ءارلابرعفاكت

 لالا طويضمريغ

 حرشف رد اذكح هو
 وأهفاذحلعلو سوماقلا

 معصم هاررحوكادو أ

 لصالا ىفاذك تاداا:هلوق
 اهلعاوز مهنوديةانثملاءانلاب

 اروم-عمةثلكلا ثأدلان

 ها 8



 اذكملا هلامىزأناودلوق
 لصالا ىفانهت بلا | ذه عقو

 حراش عندص ام هلو
 اهفهلوقد_ءد سو.هاسقلا

 ,لعلف صقن هلامىزأو مدقت
 ها ميدسق:نم رخؤومانه

 كس

 اذك لا ىزأي بوثلاوهلوق
 حرشف ىذلاو لصالا ىف
 بوثلا ىزأو سوماقلا

 يعم ىمأ خجلا ىزأب

 لصالا يفا دكت اعاجلا هلوق

 ررحو سوماسقلا حرشو
 تاعالبا ىهله ةناورلا

 وي ها تاعاجا وأ

 قاذكم م20 لبسك وق

 مسنلا ىف اذك هحراشلاو

 هبت لاق ةجاباوصا أو
 ةرويدعم

 اذكههلااب زانهتن زاوةلوق

 سوقاقلاةرامعو لدالاق

 شضوخل الىزأتا / وز هحرشو

 (ةنزاتداز اكءازا هل لعح

 ردانو»و ىر-هوأان ع

 لضأتفانهام لعن اهبو ها

 ىععم عا

 لمار. ءاملاوواولا با «: ةزمهلا لصف 3

 ليش آو ةصاخ واط ىفوه ينايحلا لات ضعبريلا مشعان انو
 وص دي

 فاكلاقياانيَ 581 3

 هم هو م

 ١ رعاشاىربنادشنأو 5

 ابْن َنغَباسأ ناو 03 هان :0هلمكتأناو

 نمسا نمسا حليو شعلا بس ءازالاو تفل دايز يك لماذا قزأّدبوتلاو

 لام رعاشلالاك هيلعموش وتر ناكل انالهناو هلْدوددَعَ

 ' : ! ' ليئاوأكلذدعب عتمأف 3 لام تن كلو

 .ةزايلع عسي ارلااده كلذ كمت عمجا رقمانإ لأي ىلا نأ ِملاَعف ةوه ىنج نب !لاق
 0 ها 5

 وراسل دوو الفرا يرن
 لي

 مك لا فتيملااذهو
 0 هال دهم

 دعا ىهو ةروساهبفسيكلا نم #2 ارا لام اعمار

 : . اموقحدع هزات اهمقُمب ااا هدواقي هلاك ”زةداك ذا الار نالفو

 تدور هت

 1 لاو تاءاسمبالملادقناو 5 4 1 هددت

 ١ ميلا لوق نود ذاوهفرحأب .اهق لع نم هلو اهينوموقي نيل هد ىأ

 اهتز تعج ماوقأَديصَ »* ضأ لذ عطل اود

 ٠ يفرم د هبحاص ىأرنشو رخال اهيل تلعج أ

 لبق مهلااو'اذإ #3 مه اُيعْلا لعق تيمكلا

 مصل انقل تاي را اع
 004 ضي

89 5 

 | "ايس »* الروسي ع كيال 21

 لك سد

 ال متالاو بع سوالب - وه لقو يباني اكون ولا نظودلا
 إ يللا

 أ كين وعئاز ضوح تيت اديزونأ لاق انا هتالعج 3 و آو

 ظ لاق كلذو وأ هلو أر جسمف ىلع ذنوب توها هت اعج ان ذوو يأ

 م 53

 ةردان ةريسخالا ةيناو

9 

 ضوإ+لاتيزأو

 سيقلاؤ ها لاقءاملا غري نيجءاملا ب صمىلع ياتو تلج اموأةرضصوه ديزونأ

 اهأمرو



 3 (انا) ءايلاو واولا بان * ةزمهلالدف

 سانلاّىأرناكو تلا نعبزلا دبش يد فو .ةزمهلا فوم مساناورأ ىذرب و هلع
 -ةمضإا ص نيث

 لاق ناطاكدخاو م اوهوةوات الاو حار اوه دريث الا نتا لاك ثآيرألا ىداامكيأر لم

 ىلا . نعءةدازلاو هو ةدحاون ةيعملاءاي ااو مهلا مب دوك برا مالكببشالا كاملا

 نانلا ىلعز نر هنا ءرألا نموهفنيتنئارةةعمسايلا تناكتافلاق ثا راع نأ رهن لانقيا

 وهفار ارو تليق ذأو انزاهااَتْيزَأَو عاركن عقيل (انا) هنأ
4 

 قب ضم قنا زاوانزأىنأيكتأو 0 كونو ثدعىذنم فرغت 5 ةنورلاف ا

 ساس

 لقب ف للا ىّرأو لطتساالا مشن (قاتتاا قاما ف ز "امو لكتا كن“ اً امل وو ّ

 م

 ىدسالا اجب رن نهتلا لعلى ريب ادشنأو ا ضعيىلا هضعياندو ضةتو

 211101 2 لسا ُلا ةيتاشعو

 2 :رامحارثكلدشناو

 لد - ىلع فومابراو للاى * امدعبَسعلا د ةخاَو
 ء-و

 ا تت املاوز 0 للا « ددشنأو كرب ل : وو راب للا ىرأ حر ربا ٠

 لشرف «أ هسأر 7 ”اندااناذ 27 مكلاوأأ |

 نمل انو مهلا زانتك او كت ضعبالا شمونلاكتاشإلا م مقشر و كل بقت ىأ
 اق هوساذنالا مسكي ناك اذازأ أم وهو * هى زر 2 .اوهفراغسلا ضع 0 ةيقرلاق وحن

 قلها لاق رطاةعل |
 أ
1 

ْدو »* ىزأَىَرْعْشلاَن مولاه ل
 كل َق دار هم

 قة ةراسجتلاقريملا لِئلِققدصىأن . نأ نس لثمزأ أوز :[مونلاقن كراك ظ
 *س هضاب #7 ل

 كى أثحللا للان لف وأو صف هام قراو 03 كر ونجوم اذه 2 ا

 دقو نادودمهلا دى تالف وهلاقبو هتف ةتقانةجو نر فصألا ًاذاانرأهلىز 5 نال ا

 فلتنا ثنا قو هلاك هلكت ا هءاّراَدعقو دلك راو ل قنالو هاشداجا داهم

 وودس اسو هدب هب 2 9 و ٍِظ غو دو. 0 8 ها

 ىلعم ماماقو كولملات دز ادق را اهرب اني كإدو ثالب امهاحكدق يد اًماقناكن ند

 م

 ىفو هلاموا ةمناك اذا نال ار نالف لاسقي هي داحاذا هير نم مسمواع ىأهقلا يد

 هرد تدك

 هيقلاشي ولا لأ اتخاذ اَّالاو اند ىأهشذا ةمتاتنآ آى ةيدب غفر 0-0 ا

 َّط ”ناول !اةءتأىر هوذار تو معان باف ىاودعلا نت زاو فوت ا ةالهخت نق م ١

 ١ رشعنمان بنرعلا ناس و. (

 لصالا ىفاذكعةحابوهلوق
 َج رس دو ط2#: ريغ ند

 نوذلاب ةبكئان سوماقلا

 اهلعاو هله هملاوزههلاو
 ةمهملاوءابلاو نونلابةخيان
 هلوقودعبلا ضرالا ىهو

 حرز نأ :رابعفف دع

 قاع . نيعلا فب ىأىزأيو
 تأ هءتفضانو سوماقلا

 دعبّتبلا ف هلوقو ىذرك

 هلوق ىلا اول ءازاذا
 لدالا ىف كادكوهثللا
 ررزحو سوماقاا حرشو

 يريد هنثكا

 اذكصةن هلام ىزأو هلوق

 سوماسٌقلا فو لصالا ىف
 لعفلا لعلفهصقن هلامىزأو
 ها ررك مزلب و ىدعتي
 ءءء



 ىذاملا ظفلب لصالا يف

 ها ةياورلاررحو

 (عنأ) .٠ ءايلاوواولابان *  ةرمهلا لصف ل

 دووم ه

 أ «دبقرب رذقلا فالك اله اضأ "دلهانئشعأ تب دشنأو هبْسقأ ناكملاتن و ىرهؤطلا

 ا ىرينبادشنأو اكرمك ديزوأ لاق لك أيلرذ لال اردا ىلع سيدكيال ىأ هرينسف تى لاو

 ْ ]د 5-2 ,: قطط رج ذل لعاب موةيالو * هبكررذقلا اذ ىأنالو : ةئبطعلا

 ايضا هتثيشغف ىندشرتساه راو هبرومتن :أقمكلاو اضيأتنر أو لاك

 ظ | ١ هلة نييع تركت ضلال ةرااهل لعجاهارأ ةفنو لاق و
 2 يسد د

 ار لاقي [معقراذا ةيكذئاعيك ديكو "ايكو هيرأترانلا تي رأديزولا يهتم[ لو

 كيلا «لثمّتورا عممباو ءأب دا! نم ضوعءاهلاو كا ! لاو رانلا عضومتزالاو

 10 ابيسالاق يوكن جاودلا نواك * ههجو بارا نر ريش :زاوا تع كاهدهاش
, 

 دنيرا ىلع اهمجيلياد مالا فود ىرهوألا دست عةرألاو لاق تارازرالا عمد ةولاق

 انيس 01301 ورا اهوا جات لرانازأ لاقي ماللا فوذ<لعسلا .٠ يع كك 5 -9 2

 يلعتدشلا وامه رح فأنا: لاو رذقلاُىَرأ ىفاذآ و را ترَأو لوقتو اولا

 نسارلا لاك مانا دئاضي اةرالاو ةوادعلا 0 5 را قرأت رهظَأ رودلااذ 5

 وهئربنبالاق انيك داير أقرانلا تبرأ ىرشؤملا « تبشر ملازرالا كنك 5

 رهو وراها لَعجا ىأ لرانارثأو كرار وال ازيلع همقلتام نواه ارم كارانغياسم)

 اهاسووتفارارألاننأ مهضعبن ءويحو نوما مظعماهيفنوكيرانلا ظسوف نوكت رق 2

 اروصنموأ لاق ةيك دلاب طخ وأ رعب ب ئذلامساو رمجلل عضوملا عستيل

 ا !ةقكسنولا تنك اولاكاك ةزءهواولا باقفايَر 0 نم راتلاّّ ب أل متيديزإبأ بسحلا

 ا ااهتفرادقو ةورالا ةند .نارانلاهيفدقؤتى اةرغط اى 0 .وةرالا نما ولا و اعد ”زووراز اا ثيدر 0 و

 أ يزال فر ضرألا ف لغو هلرذخ امى , الاو لاق ةيراتتيرأ ةيادلا ىرآ نمو اهورآ

 ًاديدقلا ىأةرالا نوكأ و هيلع لست لوران البث يدح قد ةساكاو

 هقلاىيسدقا لوسر ىذا د ربثيدحىفو رافسالا فلم ولدنا مسإ !ا كي نأو هل ءقو

 اش رسوم يلءدقاا صدقا لورا ةثيدسلل او شرك اجوبط ها ىأ يادي

 ارا تولاقيقانالااماوحولاةر مذ ىث ليقو رانلا هيفدقو ةرذجّةّرالا ةرالا ف تعتصغ 1

 32520000 ءاملأ ن نم ضوع“اهل الع نيزوب كرا ةرالا ل أ واهس: انلاةرالاليقو

 3700007 ىلا نع 1 ا ردسىف اهانلعج تحضتاذا ىتحةرالاىاهانعيصوةاشانحذ

 هنع



 0 (ىرأ) ٠ ءانلاؤواولان ا « ةزمهلال دق
 0 مي د سس

 ير نمل فدل نضرالا تحت ةئوفدللاةئكزلا هير اندأرأو لاسم

 ِى را َوآلا عما ل 1و نيد_ةذلا وهو ىره هولا لاق نضرالا قاهتاشااهملشت الذكر رانا

 ُتَدلاواهيلاتمضنا اذاةديادلا ىلأ ىرأت ةياذلاو دن ءرأت اداب َرآ هتموت ددشيو فق

 1 : هتقا'فضيدنسل لوقو نأ اا رائعا هما

 لمعلا قاب 5 امون سناكلا بست سيب ةنأعا |
 ؟ةةه- ع هس 7

 |[ ىأه ران مبولقدوهولاق اهب ركشب )ىأا ميرو ىوربو رع ىلا كوالا |

 ْنَم ردن | نزولا بدون كدزيو ةزهلا قت عار ل ىوريو عليل « الا هنزو وال ةيلعأأ

 رم و مامدع

 ْ قكرادقوذقح اطل ىأاير“ لق حلرذص فل بق هئمو علا ىدلسبقسأي)ىاكن» الا

 ع5ه-95

 ْ قودي انعم راو هلدأو سءكلازاوا نمرود )فارعسلا ىؤزو 0 دمع
 هه ه ».|

 رسكلاب هردصّقرَأو َنّْصلاَن مردصأ ا قتدش :اموهوااردَسلا يروق سيصل

 اظاسيم منهم

 ىارلا لوقو ظ ةاتغا ىر يرقد ىامدبستبا لاترغيعأ

 مرصع 538 5 ةِعركرانو ضاعن /

 هس هج

 ا نزد ىرأتو نصرأمسس -ا را الا م ليقو نانا لولا نيناك امك الا هريسة ل دق

 2و هه

 هن أ ضازلحزلل اوع دي هنكسودولا تن ىأ ميس امرأ هللا ثد دااقو 2 مو هنا *أةىذلا ىرأو |

 لاقاههتد رمهللا لاقفدنأ ما ]سو هنلغهلتا ىضدقنا لوسزىلااكشالج رات ةدسعوت أ ىورو

 لوقيثدبلا *  هير رذتلا فال ىَراَي ال « "لها ئدعالدشن أو ام من ترث عيدسعولأ
 هل

 نعل اعدل ذهيباعدإ موديل ها ىلصونلا نأ تيد اذه معن ئورو نسفتالو تدلبالا

 امه رامهللا لاقفاهَدبوَز وز كرت تناك ةأ سعال اعددنأريثالا نبا ىورو مالدلا اههيلغةمطافو

 انخاوان تاما واهيلاتهضن اذا ةنادلل ىراثةيادلا مهلوق نماههنل دولا تبن اوك أىأ

 قع نهتمدحباو لكنا هيلا مما حاو لأم ًامسهللا ىرامتالا نئاهاوزو انئارآو

 تيقميو هي تشتجا اذا ناكمل امتنا م-هاؤقنمورتسغملا هلق فرضا بالى تبي جئانص
 ةباورلاهدهق باولا ولافازاج برا ف 1مل ىمنو تالغثنالا نعباودلا عنا منال يرآةدخالا

 ماثواوةكنوكست ىلع فذحشماو لا “طتاف هيساص ل عا.عمدخا را تال خب 4
 هنيئتساف الدر هبل ةيلاغيسدمل !عفدهن ركب ىأ ]تن دعو ذمو 59 هلك عمو نالت فلفت هيل هدو سمح

 قطغأ 1ع فرأل وشن هناك ةيؤرلا نم دهر أى ورو فلا نمىديشو نك أ ةلاقف

 اذكهلا ىربنبالاق هلوق

 تىبلا مدقت و لصالا ىف

 لاقو !هبرويل ظفلبر واق

 هاورنمورأوب 0ىورولانه ٍ
 سوء ارا وأ ند هوهفكلذك

 هما هيلقفاف رحةد_ثوحهو

 هدععم ما انهامر رد

 اذكه نز_ ىرأتو هلوق

 بتك ىف هد لو لصالا ىف

 هررؤ امم ديأبىتلا ةسغللا
 هس و رتك ا



 لاق تبيلا ىرأتيال هلوق
 ل اىعتواذكعىنائاصلا

 مهضعيدخ أو ةسغللابتك

 ةياورلاو ضع نع
 هبقرردةلا فاى رات

 رذتشي موقلا مامأ ل اربالو
 بصنالو ني[ مقالازمنال

 رفصااهفوسرش نك ءضنالو
 مويتعموسكا ها

 (ىرأ) ...١٠ ..  هايملاوواولا با.« ةزمهلا لصف 39

 /قازقلاو لِبسعلا«قتكأ عيت لسى ليلو دهّتلا نمىعيذي رضيت

 قد ع ارم با دخلا سل تا :راللا ل بقوته ارث اةلاسملان ىزآلا

 ةو ةلاسسنعلا بأ اوجىف ل بعل !نمقزعلا | اماضدأ داوهو لطلا ٌلَمك

 رات سيدان 5 راق تره ارودصلااَذ * ىلارعالانباءد.نأةلوتو اههاوفأ

 هن لَسَعلا 3 اههاونأ تبادل لمعلا نماهفاو ىف ثءجامىنهد كلذ نم(

 و او ىترلا ل ثمىرالاوهو ىرأدق انالانمرمَصو قصلاذا اللاب و
 | ئثدعي ايس هتصقاي راد رأت يرلا هب راامءاعسلا ىرأو 'ئثدعب أيش هتلصأملا عب رلاترأو 0 ا © اد اا هع هع 01 و عاه

 ريهزلاةتاصسل هقولك رلا ىر أل مقو
 8 مد هع 992 سس 77 «و 060

 اعلا هاو لعبوا يريم رن واهقو رب نعش

 ل ال

 لاق كيو عي مسبح بطلا ر جدلا للاعلان عوام دارأ ثيل

 * يرد باصسلا ىرأو ترطماذامامَعلان ميوتحلاهنر 5 هسا امبوُنَل اأو روصنمولأ ا

 (قرألاو كو قلبا رحشلا لع هن قوام عدلا ئأو للا ىلا لسا ةفنحو أ

 | موس وع

 1 اهطيىم ةيادلا ترأو ضو لص ًاةتاكلاكأ نو تفاقينعهنأ 5 و هاك انامل

 دراما ص

 ا|تيكسنانب نارا اه كما وات ررأو هددخ "الاىزأ الاون الاو هنزل «نلعمو

 2 هعق
 ىهوةباذلا س تىر الا او هعبشو ميغ سانلادعشيا اذهلاتعرآ فال ,هاوخف

 كلاب ٠ ديفا لدعفلا نمو هاما آو 2 1 اميز عال قياعأل

5 5-1-4 03 4 

 نرتب 9وِس 91م محب ال ءو هنأ اس ايردسقا فان را

 هه

 اولا ئدانمىدان 3-0 ناووضَلق نورا رخآلافو

 جالا لاقوة الا رم لون

 "لمدن اريصلا ندعم نم هع رآ ,آ اهلاضان لادانعاو

 انهأ ى أرامل لوقو قرالاوددب عسب ٌضايآلاو انا عّيرواهات هدم لاق
 هت دقو لاوس اكل غياب شخولا توكسف تب انلصأ اهلولوزتالر با سناكمنمفتخا

 ىدبعلا نقلل تبكسلا نبادسشنأ و امسكت ف ةيادلا ه 1 ةلبح وشو ١ ارا سا اشي أخ" إلا

 دورإابفر الاب ذتجم ٠ ان ضامي انرقظميأأ



 1 (ىرأ) :٠ .ةايلاوواولا باب: هه. ةزمهلا لصف

 عك د يلا

 0 ئدآرعبو منال للف ىلا ديدشنأك اذاي ذل جرو تيذينلا انيلعال

 نمئدألاو ىئاوكشنا+" اك اخ نكلو عجوربغنمناكم فر ةتسنالا يآ ةقانو لول

 و 5-2 6 أو اع و وص م

 ةئ هبا جيونارب 3 هبال بنَ لاق ىنآلك مه سان

 نأىلاهنلع مزال نيقفانلا ىذا يدان مهاد ء هلوقو دزمّىذآلا نوكب :

 هادسع و 0 م92 وو8ج-

 لدفلجرلاىَذ او ىدأ ىَنآ تداوي داَتدقو هبذأو ءاذياهيد ادقو نم

 27 0 انانار ةمئمزيسأنلا بانر رص ىلا سو لعادقا لاب ةوقدنمو اكتألا ْ

 هم 81.
 ارطم فص سدقل ا قه لا جوملا ىف

 وق -- 2 س5 2

 رض فاق مخ ضرع 5 هيذ هد !نعقاضىح جيتا
> 

 حج اذ لاو حوملاتود عبرا نسم نماهءفرت 2 رت اهازتىتلا قابطالا هاملاكذ ؟ليمتنبا

ٍٍِ 

 مه تصدم قرطم نه » ولا صلال »ع ا 17

 مك د 00

 *«قانم هر ى د" ه حطم «حاشللك رئادش :ًاوىذاو "الا عمجباورصلاح وذ الا ى ةرظوملا
 3 و

 لان ند هرو لنا مككحاولا وق ديت ىلع انفي

 مالسا هيلع ىلع ةيطُس فو ديدشلا وملاديدشتلا اودملاىذ الا ءاملاىذ5 كفرا م 1

 - 2 هر

 نهةفوذح ىثو ىَضَماَنلذاَو قاياحلا داق نامزلا ٠ نمنافراعذاواذاو « اوجومىذاوأ ماع

 ارا عرأرذقلا ترو انام قصأو تقلا ذأ رتل تأ ى مسالا ( نأ

 اطال ثم: قارقلالا نب عت ايانسأب قا راندا دا ردقلا تَرَ دقو ماعطلا نماهي قص موهو

 ىرالاو ءامهماعّت ضيم اوأاهيفام مسا تار ول | ةيلخلاةيشاهلفسأب ف 2 مكحنا فو

 نماهناوج قتلا اه رذقلا كر 3 اوس ةسيفّمسالا وردضملا كلدنمه.ف قب ؟اهاشسأبقرام

 ددبللاك لسعلا ىرآلاو اهيا هتدادكو ردقلا ةرارقارعالانبا قو
 و ا

 لالا »* باص ركب !نميببواو

 س و ِ ع اوودج هت 8

 لسعتى أت هقول أنما 5 تب ودى ”الىربنبادشنأو اضيأىرا للا لعو

8 00 2_2 

 تم ثمتاو ترأتد ان راىرات لكلا ترادقو وأ ريغ ئو رو زج نبل عماوز ذك كاك

 لسعلا اريَوةفص حام ءرطلا كاف قش

 موس # 6 82 مادبا

 حو ىرأا نيدعرش #3 ميكا لكان ترناماَذا

 ءانلابلصالا فاذكة جهلوق

 ةمالعب اهلاز روم سه "وز حملا

 يعم نأ ررحولامهالا

 فوعشلاى رأت |مسراوج هلوق
 لد وطل |نمتس ردصو»

 رم كلا لا
 امم ارك افيدماناهلأ بصنت 9

 اذا د تديلا ىف هلوقو

 ا رلانلصالا فاذكت رأتام

 * ها ررش اولا ”رلمكتلا فو
 مويععم# م



 (ىذأ) ٠ .٠ هإءلاو واولا باباه ةرمهلا لصف 0

 | لوقو ْبحمأك هقوقس نمهتفا ىلا دع ىداس اللا: و هنو هدأ اذاهسقحن منالق

 ايدام واد اهنلعامنالفىدألاقيو ىنتيلوأامّوَح نما أت تنك يم لترا

 37 ماهوعا قو هقم حي روس ويل دانيط | ةاالام ةادأةنسا لاق 00 بأى امننكعنلا

 ىلا ولسان ءمنوعرف وذل دومالوةنموهفنيمألوسر مك ىاهقنادابعىلا اودأْنأ

 0 ييسردت كباذعنم مهةلط أ ىأل يارس يب ,ىملسرأفلاقأك لس“ ارسا

 |هحب بوه فرو هنموأ لاق مكلرب اريذن ىناف هلل اداس عاري هناا مك نه اما ايدل هنو فاق خي كنلتما

 | مكيرالاسر مكغلي امكعم-ىلا اود لو.ةددن' اك ىلااوعتسساى هجىلا اود نوكينأوهورخآ

 لكلا كلا ىأ لوق برعلا مالك منهم اذسه ىلع لذي ولا
8 1 

 ضرقاومهضعتىلادأف موكله ا فالاجرتعس
5 

 قعف. يلامس لاع هاك ن عسل توب ضيا هتسا م مضعي ىلادأ لو قيدارأ

 عاشمو دل امو يبكيلاوريخنمل نيىدأ“ ءاقسسو رفعت و هبي ”اظطهن اري هادا
 رم

 هدد ع ه<و

 أ ناكاذا ديو د نونو هيديئأ هيدأ هلل عطقو رشف فخ دلك و ليلقامعالكئدأ

 لاك هلق هيلعربك هلامدا ادآو لك ءنلاةئدازاعتاو
 9و إو ل عمو

 حارملا عرق ناوهيداحل 5 هن مسالم كاد اَذا
5 

585 

 هن دويهاَذ ا .هيّسب ذاناملك ىذا (ىذا) اوبر عضوا اوك او اوموقلاىاي

 #.6< -2 ٠

 | كاذكو ىدأىذأردضخ ىذا امأفءاذيا اذ اهباوصئربنب لاق هيت داني ذواذأو ىذأ

 رعاشلا لاف انآ يذأو 0 1ئدلا ذأ لاقي ةيذأوةاَذأ

 >ريص هع هع 0 3
 مدقلاولعتلا نيب ةسار ربا اىذأ #* مهفراشؤولاو دو كياودادََأ

 وه 1

 ا 0 2 م مامر لالريسغن :يقأالو #3 اًمقرافةدْنَبت ياذا رخ [لافو

 م. هع
 هذال مسالاو 5 كريت شا دوعلا ذأ" 5 هداياء لأ نوف لادا بدرا

 926-6 سداصود ةص توم 17

 ' لهطوهمست عشت نانا « هناذأ ل وقوات ع درو ..' هيويسدشت اةاّدآلاو

 ان ىلا سأر ىلع رخاموةساتلاو رعشلادب رنئذآلاهنع او اوطنمأ ةقيقعلا ث هد فو

 ااهيفىذ ؤيامو»و قدرطلا نعىَدآلاٌةطاما انهاندأ ثندسألا ىفو داي قو

 | سانلا ى دينا ديعووهو الاقدم ثددافو اهوضوةساحلاو راو كلوشلاك

 1 ٌديوةعراثلا فله ماوهلاو عام اسوم ارآلءقو 5 ةرح الا قزانلاةيوةعبادلا ف



 0 (ادا).... . .ءايلاوواولا بان , ه. .ةرمهلا لصف

 و 5و

 نأ "وفة سها مهيلابطخرذ لا ناكو لطم كلامَنديرََ 7 , رفعي ن دوسالادار و ولا

 ٌءاَدْإلا ىرهوملا هبه ىأ يد مالا كاذاتْرَحالانقيو مهنملتقو مهازغفاعاباهوجوزب

 أن الف ىلع نع دود نمو هلاعأو هيلعداو اوقماديا هيدوي اذك ىلعهاذأو تاوجألا يايا / الا

 ميك نب حمو املا لوق هدهاش هلع ابغي نه ٍ

 9 ص ا 8

 كانتا اذانانما اا »* قس هاف لع مادو

 عد مو يي مسدا5 مو دقة دع هم

 ئثىوقأ ىأ ل اوطل --روسهريمأ هدعأو يت ىدأش سدح 2 ردا ليقنمح ردي ثي دا ىفو

 ناب دحهمو ب را الماك حالا د دوم لد وا دوك أدل لعقد لاقي ا

 عبق اوىلابعت هوق فديزينبدوسال اشم د اج ىفو اود املا 0 دوعس»

 هتاعف ىلع جد (نولوشب احلا لهأو نرَكا ةادأ ول ماك أ 00 َنورْذَح

 8--ع

 هذمةلك تعا هيلعتر داوذخ هيف دعتسا هيلع 2 او د هنلغّلا طا ماا داو 6

 ىأميلع اذ انتي دعتسا ىأثالف ىلعتاطاسلا تن دا سا نولو ةيزاجل ال ده ئرغزالا

 لاف قتل كاع لع يد ناكهقلا ولا ةشئكا ةرجه ثيدح ىو اعل وادع

 دن | ومكيم نيد يكلف هنا نكس الدب ريدحاو ج .ر خم نم امهنال فعلا نمترعفلا

 هلدؤمانأ نتا هاوقو هناعأف ىأداد اه :رمهلاماداتسالوقتادعةجرتفو مكتم

 لاك كلذ رّدسلا ىدألاو نيا د دنسبغاو هلذددشتلما مكحنافو هاجمت اذا

 لانا نم قولا سم »* قداىلءلارئالفرتتو 3

 نأاما 4 ءالا ننال اوقاذهةعددلا مود نأ وكيت أما و را سادوصولأ ب 0 و

 ىلع هيدأ ضو يي انتموقلا ىَد : الاعب و ةاداريغصت نوكي

 نر ءادالاورعونأ دَدَعلاهللقلا لبالا نمت,د عدت: ةيدآلا ىمصضإلا ”ل_هلقىأ ليعق

 رعءاشلا لاق .ئامقتلاورمال مالا يبا مفحو لما نع ٠عياولاوهولمزلا

 اود سانلااذا حدد « مه هيما ونيملاساعيج اونا هه

 | ولاة ذاط1ناناوع -هادقةماعلا رفا ةجمنمةنامالل أ وو ادآلا م الاول "ىلا ىدأو

 نالىّدآ راج أ نيب ولان ءايا تكعامزوت نرزب أكفأ زئاجريسعن وهو ةنامالل ىذ أن الف

 هجو وديد شتلان يد عع فيفؤفلا ىدأ لاقي الو ىئالثلاق الا ن نوكأ بعتلا نان لبعُنأ
 مك

 . نلت ءادآلا مسالا اسمى أدبى ءادأن حبا نالفلا ةينأمالكيلا

 ْ ىاذكءادالا ورعوتأ هلوق

 هلو“ال طيضريغن م لصالا
 ازكه ةيديأهعجو هلوقو

 فر هلءلواضي أ لصالا ىف

 سكع م ورك



 كك .نازوازلا ا : دنا 3

6 
 َتاَفَرظَمو انيك عضاولا 2000 ةنضو اور ينشر لاق

 نبا 'ةزهظكاةوادالاو مهريغنمةذوخأملا مهلا لل [لاو . مهرع ريغ نم ةمعاه :وةرطأ
 ايد

 هل 2 .دشنأواباطآا لم ئوادأ اههجيوت اهلل ادآلا يقوم

 ادب 1 . نهاطكاكى واد ىب ه "1 ماَدكَنْلمَح
 8 ايصْيَصتاهْوامىَوادألااَذ « ىرغو لاذ شن واهل اًوَحفاهحارذلاهعاقتسا و اًطَنلا فصت ومع

 نوجا وبَلااول اسباوعغ وهو ل" اَنيِراوُحْلاَس يلم اد هس ايقاع 3

 لييواولا ذهن .ق قواد ااولاقفةرهاظواوةدن اولا تناك هن ىللديلواولاانهاولذبأو كات

 واول 7 ةوادا ف ىااواولان هلديئوادالارخ !قىلافاالاو ةواداف ةديازلا فلالا نم

 رتتالالا مهن ال هوكي دلج نم تاك ذة نوكماغا ليت ! اناطمى:ابلااو هلاك انهه

 ذل قعدان نرغصاالا ارسدكلاهةواذالا 530 برَثو ةوادالا ُتْذَح أذ ةزيغملا شيد ىو

 (لؤقتنيرعلاتأ قاتلا نعىاخللا 1 وكل ديوان راشد او اه :ىهفوةصطشلاك

 وذات موقلا ىداتدقوتدعلانمهناةأرحدل ذأ .لافتلا بع ك5[ ان امم
 | ةفر ىذلكلو تاودأاهءبسنآلواو ةادالا ثلثا هزاغورخدلا ىلع خم ودي ىلا ةدعلا

 كاد اورسكلااذال ادي ىذنمال اوبرا تيد طا فو و ادت هزدادأ

 ظنك اذا ؤئانافرقشا تكتيك نبا هلال ِنرَكاها أَو ءاّمكاذادشودو

 اكازمسمابوؤلوم قرت اهب وبرك عا دش لعن هو هلاكععف

 دوت انأوذدؤل جرو * الباشا لدلك 17 * نقرات حالسلا لاك

 َ فيول فاتن اذاد دومو مف لج رلا ىذاوحال سلا ةادأل ماكل قو حالا فال لاش
9896© 

 ا البو ل ْ ملا ار 4 الدش ات انو اد الام
1 

 7 ا : سل 8589 سوسووع ”ه» ة2- هوم
 ا 2 دان عر خل 50 5 اور 0

 | دارا ىلع مهدفار ديزبو *» مهلا سالو

 الا جوبا تاتا تدشكرم الاسد او 7 ولاد د : انسحبت لوك

 | ىدوأن دو ونزمهالبدومامأو ةادالا نمذوخ أ ءوهروض:موأ لاك هاله أ هالا كلذا
 م نساص سس سا 2 اهنا هد 9 ب ل |

 | هود الا نمزءافت ىد انليقوىربنبالاه « نك وزيد كيدواسلا « رجارلا لاق كله ىأ
 - ىَ - 29



 مو 0 (ادا) ا, 1 ءايلاوواولاباب ع ةزمهلا لف
 هيقئميا افجي 0 1 0 2 مداخل انرلإف 0 1

 ل ةيخأ 1 دج طار ارم الاذن شالو ىلا تهتربشت: قبة

 قيفطياكيشكلانقيإ ام 2و عاقل «غلازبد نتف نو دوعلا يان سفاقتش انآ تابوا

 تملا لاقو هيلا ىَدسأو هعتطضا ذا ارك: يان الكف نالف تآلاسقيو

 اهبوُكعَرا بردا اماذا م كلع 5 مودع مكبخ ١ انزلت

8 
 ةيادلل تي أدقو مودع مكش 3 وشى نوقاَتس لاك تاوسسركت ابل

 نالسفل لوقت ماو ف زا اي ةيشآلاو بنطلاريغال ةّيخآلاو ةيحالا تاتو
.2 

 هيلعهللا ىلصدتنا لوسر'ان [ ا هلأ تن ب[ سابعا لاق نارك شي دحقو عز اننا ؤلا 7_0

 ل سا دك تف لاك ه -

 5 كف :ادارأ هن ”ك سرق رق ًهلسوو 0 ع
00 

 دك 1 2

2 

 2200 1 اوهوانشإ ؟واولا ةنقالاكيو ص ديا قالو

 ريثالا نبا لاق نمل !ابصاو ى ةرسسلا ةمدق ىلع سل اذا را رقع ًارماو ول رلا

 ى ودل .رلاوهاعا ةقورعملاةباو رلاولاق ةزمهلا فرح ف بد رغلا بنك ض هيفا اذكم

 امو اوما ١ اهتقربو ضرالا نع هبال وره أرملاو
 ض9 0 2 وه

 سل نييبللأ نينا اوهو ودا. لفثم ودان ديرب ةيواووةين اعاركنعتورتل راح

 قور رد و قصد فها < قف |

 داوود داو علا وو يلاوابا وداود ”ةرغلا تا دقو وأ ابالو ض ماب

 عيرسلاب لما نيش اظن ا 5 ذوى شم تؤدأو سلك اداىدابءاقلا

 8. هدد

 ةنوداوهتوداو هلك أمل لمص اَوداودَلاَ رعب ناو تنس ذا ٠ ىطبلالو

 سمس هم

 ديصاود ايل تاخف“ اك دع ىد ردا تايناح دنس لاه كلذك

 لست وهل اذأ اود هوذا 14 تودا هريغوديزولأ

 < هدد 5و هةموو

 ارذخىّتلا تاهيهف #2 م ال هلت ودآ

 هلوقي م مالكبلا ناللادلا عميس: زوو لاق ارذ.تايألىأ رمل ع اْدَحَّبَص
 لازمللو دان ئذلا لاقي وءانعفءاوسى ادى أدل -ةموهو رح وه ذا شاهي ْ
 88- م عد ه2 هس 5

 هماتحىآتددأو هتوداىرهو لا 5 0 أيلازعلودأب بتذلاو 00 لاق هك أ ايلتكمأ

0 

 ( رشعن مان برعلاناسأ 5 (



 سدقلا ٌوصضالاقو هلوق

 مهم ىف ىذلا ملا ةمس ما

 ىلع ماكتلا دنع تونقان

 هدانا

 ىوهلاوةنابللا بايسأ عطقت

 ارزيش :وةاج نمانحرةمع

 هنعدتمد دوعلا ضي دووم

 نم ىلعىولال اهلج
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 سلاما ناويدىف هل مو

 انز راجانح ردن اهنأ ريسغ

 لوالا ثدملا مد: وز ةاج
 لثمرزرس ةدامؤفلؤدلل

 هييفصف هرثك ها ناودلاىفام

 تالا 57 ءايلاوواولا بان : « ةزمهلال ضقت ١ أ
 ...... اهلا اميلاوُلَح اذا « مهلاخكال نآن اند قي غبأو 1

 ةلاث/ةلغنا 0000 9 لاجئي ايلا ركب هاقكو

 ؛(وهلعلاو .ديِيَل كااوخآ وزعولأ + الدينار نبا ككل '.زخ الا نوقو

 اة ش ئ اة دويفامييلع نيس وامشي ىنلانه حلات نأزويجدق »دوس لا

 ٠ | فاس هيهنوشت اهنانسكت5 نسما لكفلاا«ييفن العشي امخلاطكوكيالقو

 رعد 9 ير دق نكتسا والان زمس زف
 -- 1و

+١ . 

 تارا 0
0 

 د ندم اسعْث سلاما هانم لانقة كار ١ ءال نيام

 يس كاذىذتَع ضيعت أع جاتوه ا ئدتغولاف

 1 ١ قلع قفا اويلاعت لاه ع اود خاؤلا نعؤيدملا ع عشب« ذحا وانهم

 - م9

 | ةيكومتم ءاشندنب ان اهتيدم نمي ئوصل نفاه عد »َ لاقوم وريد

 يوك لثمائشلا تح أتوب ىزتتلا خا مولا دايز أوراد بأن ع قاد خللا ىو

 لا لئن نأ تومان تالف الاي اؤأرا ارمسلا لثمئأ ّر ارسال هل أال لوقف ىىمصالا

 1 اجت توما ق الزر 1 5 رك كنق دشنأو

 اماما 2 5

 | * اردن سل ىو داو م 0 اي بزواج بشد“ . شرقلا يره لاهو

 | ميل اررامْراكِن دضسملا تلح كلابق. زان 3 الاوؤيضا اًررالاو اخ انريسمعأ

 ا
 ا

 ا
1 

 اد
 ف

 ٠ نسامح لكل 1

 ا دلة 2 د ةمخآلاو سلايل تاَوذنمو فئالا تاوذ نملك اذ_ه

 الا بدلها نسم وميفداف رن كدو ازا لا ىف ضرب دوع اولا
7 

 هو ع رت

 | لس تروغو هم هس هيفونضرالا فلل ان 0 ةعلقافرل 35 ندين أوه تيك سلا ْنبأ

 . || تعمنرومتموأ لاق يد شيف فر ا مال ا رإتا ةياذلا يلامس ورع

 هيدشتوةقآس هينشن ارش .الاةاز 76 اين ضرالا نودي يذل لدسلا لوي ب عش و رتل شعب

 وضع الان رنامناو كتبا ملل "الك ارغا لاو هي 0

 4 بلا نضرالا فتن أى هو ضرالا نع م] لاما هذ | نم ىلا قفراا“ الريال
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 525070 ءشثب ديلا قو ن نير راد اذ نوردالا ةيخالا لاقي زديولا

 أداب هال ل عبرية وتين مؤلا نإ وتاج عشري لو با [قف نرد انيك

2 

 | |( "الواد تشن ىحاو ااا نبا وأبا هنابجا ل أو بولا هِيَرنعدعببهلا ثندخلا عمو
0# 
1 

 ىلع



 0 (انا)ل .٠ :ةاملاوواولا باي. ؛ه.ةزمهلا لصف

 ناو ولاه كل ذكَووشَلسا كرف اَمدلاَدَعأنالف هود كلوقك اسد ىلع نادل لاكاسغاو

 تيّمفنا اهنكلو عقرعض هوم ءاذناو ءاهلا ىلعبازغعال راسنا هو ناكخ أل !ثدللالاقإ ْ

 لوف ءاذغا تنكسأو ةمقفلارالرستم فرس ىلعألا ةةعتالا منال لع تدمعافشنأتلا "اه لاح
 5 تزل وءانللا نلعءتار تغالا مق وو ةماكل ا ل صأ نما هناك“ هان ءاهلاتراصوامالا لاهم

 لضالاق ناك حلالا ماهضغن لاقو مهنا كلدو ف كلذكو كاالاءادنا قاشنأك, قادما

 تحالاامأ و "وب أل صال! ناك آلا كلذكو اذا تاكرح رخو أرط تحقوا مال راولاك فدي

 واوا ةضْتلةدءَتءا هلا تاعحمو خآلا نس تون اكواولا ننس ةوملأ لسصالا قله
 ناالاخأحلاَنع 0 اعلا شعبا ”وةمطلا تدي و اولاو كش ؟لاسفف فلآلا اة فوذا-

 َتهّدْمالاَو رآلادمل الا ةزم هؤاولا تئاقف دسك أى كونه لل كأو ه.شأد دق مدس

 رهو ليصولا السل ؟نتمدت الئلامسهلئا وأاونن كس نأ وّسآوناوبا ةئئثتلا قلوقتاو اولا اهتم

 [ه_ جلئاوأنوكس ناني نيد مسالا وبالف اول فاك انساب راق ىلازملهلا لعةزمسه

 نا لدا ذلانحْلأا ولاهاتمناو ةوخألا ةندكتدلأو ىرهوخلا لولا فلان. ملم

 ٌقالثلا مسالك فذولاو ل دولا فتم 0 خلاد نوداههف كلذ عضو واوةنم بهاذا

 َل وكمت املا ارءانو وعاش 0 1 2 بلل ىف راهاتخأال: ل تلبهقاءامرا ران
 هقهمي و مريم سوس

 تتساوثمحا وو تحس نفاد زلا نءهاور وفتتقلاتيَر هل! دسع ولأ يلو :رن ناالاقاخاو 1

 اوناك ذاَليشمسملا ىلع ىذانملا ل ود نسال ةهخن ةكلذهحو 2 00

 باكا لدن فل دقو عض ةغل املا نال 3و تنةقلاَلَغ اواؤة ردها تلقي ناو ناوي

 لاثمّقلعت لو وت :وءاغا اوترخأ هدب ةىدلود و ولا دالا اسيل ءاشولا ىرأو هدي

 مة و قولا نما كنعان زو اخ نملجر اذه لوقت وهنا و ئظةغل وناق هتلعا

 امتنع اىأ لك رولات لعاش انو: وقس اوه دل تاو و طبكتو تلكاتنشوت

 هوب مه لأ ىراصنالاو نب زهاب آب وعيامهقا ل ضطلاثأ تيد او

 ذانخناىتأتاو حآلا هب رع ةمألاو ىنأتلاو ةاخاؤملا "الا ثيللا نانجالاو مالا

 عا ل 0-5 ران نأ تما اذا ديسك دك 00 ع

 10 نوف هال انباككراكشل ا |



 ىفةئمللا فا'الا امأف هلوق

 ان كلوقكم فلا عبضوم

 كلذكو 5 الذكر
 حلااوقلأمت هد_هبئذلااا
 هيلع لّوعملا لصالا ىفاذكه
 نمةرامعلا هن#هو ا'يديأب
 هلو_ةىلا بيذسهتلا هلوق

 ىذااناوخأ اولا كلدكو

 هذهاةيلاتلا ةفمصل !لوأى

 رك دامو بيدستلاةرايع

 ها لمأتوهررشاهنم طقاس
 مييع#

 (اخا) نأ اهب هايلاوواؤلا باب »# ةزههلا لصف) 0

 ةرضتلا لا لاعياد نالاؤوكيلاذاناوْدالا» هزيل انااذا وشمالا مم بي غلا
 اذافىنافدضو اولا نمل جر لاق لوة:ةقاندصلا قنا والا وبسنلا فةوخالا ن وعجل

 داؤشنةول غلشْألا تونا ذي الاقي طاغاذهو لاك واول تاسنلا ىف ما ناك

 تقلا فا قاذهو.مكتاوغلا تو والافو- بسلبوإ وخاتم اه جور ع اقلك

 ليمان ورلا ريغ ةقعم يسع آلا ىف لاول مكارم نيدلا ف مكاو خقق 1

 | ثا خااؤلا قفل -هف زوو تالز رمال كلا هانا اشكو لق ىلا اهو ةةفلمفا ترو والا نم

 | اننهاليفامتوكمل كل ذو ألا اذهب هد ري الن قافبافلا أنةمالتمب انف ءاتلاتسيلو

 أ فرت الجراب تيتو لاستن 5 رمد الاماني ماع نصْلقو ع ريفا اوه دو هب ويتهم

 | تاع رفاطم ةيؤشست العمالا فرصتاباشإلا امال تناكولوةف رع

 ١ فرصأإ الامتايىفهدنقدق ودلع لرةملال طفالا قدنمز روكت كالذامنا و ثدنأبةمالع ىهلاقف

 اءاتلا تناك هنأ زوق بج وو ير فعلا هوقذخألاّن مى وق أ لاعملا هلوقإ دشلا و

 لق ىلعا ءاهلإ: اينةنملاب نعاوبشتن أمةمالع مم 6 تزاصشن اوما عمألا ا يففا اولا نمل دينال

 |ءانأ ثيللا تا ءاوحأعيمجباوثذ وملا هيصتخال -عاذهالةزالاهيفوا ولا لادباو لعفاولمأو

 ْ الات تاويتاودانخأو ارءابهاهوابو تْجاحآلا ثدنأت لاطلاق ثينأتلاءاها ص تحل
 مايتم أوكل اذاولقنةماف بالا كاذكو تاكرمتم نالثب لق ىلع هئاشي لصأ سوس أناكآلاو

 ١ اوين فريدي "ابل اواولا او ودل اب رات وصو فرصو فزت“ ايينشأةثالثاهقو

 ا رامات +! تناك نافيلب ف امدكرس ىلع تود دمع
 ظ ءايناة هن ىلعخآلاو يلق ةروصدةءافة تنيك ءاناهعم راتصة رسمك تناك تاز هني اواواهعمراص

 ظ كرات دك .خنلاعضوميف :-الا ننل "ال اماه 3 كلذكو ادن :ااقلأاهعمراصف

 تشب و مهلا عت ست ةراكلافاهنتسا قالا وَما كلذ تسون وذو ارو امر فل" اك

 ايفاضأ ان 7 وناوي وذ يتوق مس الارضقا ولاد وجو لتر |جكرس ىلءءاسلا

 انلوُحأو قدم زدات اوُح ألواح و لأ 1 رب ًاولاقف لووك فاضالا ف لانوس

 د واول نما هن 7 رمل وس ًرمَم مسالا نال ناوت وأو نإ اوحاولاقا ودئاذاف ملاصُعأ

 | رعشلافاجدنإ و نادي اء ونامداول ف مالنا نك كرودنلا نمل دل: 7و رج تراك ةيئاسلا

 نبل رباب رب رك اندر ولف ا نع رغاشلا لوقك نامت



 7 (اخا) + ..:: ءاملاؤواولا باب ا«: ةزمهلا لصف :.

 عجل ثيناتلءاهلا تقل يلوم لاشم لعوب نا ىد دنع لاق دولا محب فاينل قمل ْ

 نم .ًاوكليخآ ترام الو أوئلوُحأاذدهلوةتاف اسألونا وأ لامتبالو نا اودااوةلو بلاك ْ

 ديو ةوكت 9 اابسالاتت تاز وأو وااو يك أو انكم

 هلؤقدثعئربنا لاق ضال علا منفلالا فو نضفلا ىلء يلد ءايلاىفورغقّرلا ىلع ليل أ||

 اهراس ان اروع و لاق فاالاوءاي ءافراولا قاب اهجايةفاتولا ةبرمضإلا ا
2 2 44 

 .ةم2.ةور وم. ه 38

00 

 مهرفك ما م6 +: دوم وناجا مع راكدق ى يذلا ق مكن اونا هلوقو نيظا وا رجالا

 3 أوقو مالح تلا هيلع ما 00 مَهلئمَرس .مقانادق انا ىدياغاننال رقما اوناكتاو

 نالفمةاوقو مهمل جون عءودخأ نأمل مهفانوك موق :رمدنال مت توكيدأزئاجو

 ءارهلا وخان ولوة ينس عه مان اربع لأ رتل نمثل ةربغالو ل دل الو ازا اوه ا

 * نتا لالدملأ نعلن لكززاَب هزل ”ولو تاَوحا رهان ةريغالو لمعلا ةوُح الو ٍغ

 ' ارلالاق ميلر فو بأمس 8 لمعلا ديو ع 2
> 3 

 ادع

 رار ار ل بطاو كتاخانجزو لول اواو“ ارعلاو لمعلا* 1-0
 1م

 نيلي ةءلامنونلاوداولانعجدقو ةدالولا ف وخال“ اند 1
 ٠ قرملاة لل

 هب طنب داع 6 دما ب ع 57

 : اًمهآلاوب ريدك مهلكنكو 31 وفرش ةرازفوتب تاكو
 ب ب

 35 نتلاسارض يا لوقا. والا مكر ةرارفو تاكو باو اا
 ' عا هرازط

 «.بانان دانلود نحال اكلت دا ميكا افق +

 4 مم 555 النبل يي ع

 كوي سنون ناكو تاو[ ل وقتك التخألا ىلا كلذكو ن ىوخ خلا يلاةببتلاو» سدا

 : ن"النئطات ايبا دب عب لاف متود - ءممحاوخاو لوز عةلوقو سابقب يلو ىخ

 : مكزشأءابت الاف لبق حاجتزلا لاف وو اود ءانأذاع لاو لوز وو وهلا مك

 ٍ هنشأاهمو لمعلا تاو ازا زعل ناو مها اًيحاَمو كلذ بنام ََ :راوح 3 زيرو

 ِْ اوذلو يذلا هنو ىأ ةناوشلام -هأ ناوي أذوجذقو هلال ةياط تودي اكل '

 , نبذل دون دال ثوعَر مالفنور سي يذلا ىأ | « 1 0 2# ٠

 ين



 ىفاذكه لا (احأ) هلوق
 سوما ةرايعو اخ الصالا
 اك نبك بأ ) ئطنرشو

 طاغوهو ميكاب زح»ةلا
 هلههأدقو ءاخلاباودلاو

 ةعملل اعد) وهوىرهوملا

 وحا ناسالا فىذلاو( ناب
 اذاشكمال لابقت ةلكوحا
 نبانعودو داش سلاب صأ

 ”ىواووها ذه ىلءف ٌسقدلا
 هىبع* هدكررحو ها

 / | لصالا ىفاذكهوه جلخ ارق

 ريغدتلاةغيصيداطومسضم

 ىودعالا مدن امف هلوقو

 ف طيضلا اذهب ىزرتاكود

 | ها ررحواضيأ لصالا

 يعم

 ل اخ آلا ل اخف هزك ذأ .وبلطلادبعنبترطلا ناد فيينا

 | ينوب يلق يما ا ..الا فب كأو * ميدل ةودوكتيفب م (ايجوأ ١ 1 77 دحا

 هنو ىأ اضيأن أ وزب هبأن 1 ئردواا ئرع_شالا

 وطي جبن ]نوكأ دلو ههبا وم زباب لاق ىرهومامدزؤأ ذك
 أ 1 هيلا ل ا ج2 و. 5

 , جاوا قع ؛ةقيورتيذأ رص عرت #2 هبوقتدا د ولان أس فاثاو: ( هت 6

 ١ | فلز دلل ؛ يكن ازدواج نوي ةدوادِرَدَصلا كواذاكسلو# - نشكل الاه
 مد -

 | شكلا ةتةلكوح ا ارا (دخأ) ىوررالوض احبف لالا لك اعالا وااو اى زينا لاك
 ااراخانامد الدقة وناطا نوكتي 5 زل عهفباع اجت رامألا نبا“ (2) ذاق ذر نأ اذا 8
7 

- 

 أ هع

 0-0 1 1 قارغالانبااههاكح دب ةناذغا 2ثالاؤز 0 لسا ود ةلاكلملاو 1و نورة

 أمنا نفيا ناعير عاهد الغ قلاع لا ( مرا فاعلا

 لكي لانكا 2 م '"2ناوحش راواموتاقدق

 ؟بياقمايا م بؤر انة :ةلرتاو 0 ةزقرإ وطابت نيو 06

 م هوز( ةيومس ما د ره'م2 >> معا 2

 را 01د ماهل اوعأوا عر 35 'ةلوقكهعّرسأو نإ وتاريخ دمى ةعرت « لت

 قيكائردأل اواوعاسلا نات ”انإنأ جتفبناوخأ ميزت وقالت وكس وخلا عإ ازركامأ و
- 

 ٌتيدشنأو تاوخرم ثا ىو امنا او ةينعتلا لوقت هلو دشن جاكرتا لاك اذه

 جاوضاوكدانثالا اونكدياولا آلا نبذل 4“ وأنك نإو ولالا: هيأ ما
 ناوي عني

 ديب نربكزتمم 1 ىلغعج الشي رتل وأ ل رلطأ ألا كرف ؤملا : ةوحاو

 لم داو لءاشي عمد نا ىلِءَداَجَأ ل وكت بر فلا لفل وناؤ تاهيل يف لوم

 وتظل اوستن اتكرر نعةو أوتوا ىلءودابزجو بخ[

 كلل /بءاذا ال وبس و هديس نا للاعتنانثا بث اوانل ة فن : رالف اوكا ذر

 ايخدل ةركيدأ عون اورهاطلا ذك هيلا افاشلاوافاضلا ني وضاع مف هلوقذأ

 ْ ءاشآوت وخال لذ لك نم عملا كلاسصءال كاوفكف اي مريغامان ايربمتباأ .نوكبو

 هبا !ةرخألاف هيوم انتقل هالوقآ ذب مضل ةوخأو واو ناو ناوْحاَو

 نيل ةسوجنم فأل جلد :لعف لاعرشكيا ع سيلالاق نال عم ساو عيبلا» .ءأ 1 1

 6 تلا ول وأنشأ سون عدي ويدسدأك اج .ار لعق[ ىلعاحإتأ معا
 2 وذو دو م9 و مرد سم

 ىحر



 14 (ام):١:٠ ءاملاوواولا تانا.# ةرمهلا دف“

 الهنا كلذوهذهريغىرخأ اةيرط كا[ سرغاشلا اذ هنأربغ ىوارعوئوالعةوار رووا ذ

 نراك لنا ةزمهك ةلاعف فان م الدب هسا ذ غي ةزوقريسك لا لاثي ف كدب وا 07

 باك لتعم ماللا و عسب قتضراا الة قزم: ةيضيا نملذت منا ءانت اىلادب ريدقتنارادف

 نوات ل وشف د-اولا قامالانه نيف ١ وأ وةزمهل نيد معا 01 رابديف د اناطع واباطم

 ددسفال كلذ ل_هقولز ءاشلااذهنأرسغىوات أوان بكم فكرعلالو اوقثكلذكو ىوالغك ْ

 نماهعماك ة ةيفاقلاىوَر نعت هممت اها ةزمهلاداز ا ىلاحاتج تكي تبقا ْ

 ةزههلا هذه داعلا تناكذاةزمهلا فا لوزيأ كلذوحتوبا ام ادآلاو انناوزرا ىهىتلا يفاوقلا 1

 2-2 يم

 اهتداعنم ىلا ةزمولا غل لولا واوان ازمه لادباىأرف لتعم مالا تناك اذا ريغاو لعتا 0

 حابرطلا لوقو ؟داتالاراستانر كر مضتالو لتناول

 نداع واسد رغلامىذلك لع * عدم ىلغفاللاكألا لغأو

 20006 الاو يويابام :متركيقدلازلافذخ ىلع ارو لاق 1 خجبألا ليقفرسف

3 

 اديلدقو هرث لب عارأ مرتك ءان / ا ًَ لذا ود هر ا ًانملوةتل لاا لعتو ْ

 هللا د/سبعلاقروكشلا لاك | نمجرذام ةنالاوب واما الا مسالاو اهلج م لببقو اهجالص :

 ”انالامَتإو سالو * لدا ىراصتالا شاور
 هلدمو ىرينالأف نزال ال لاف قا دنعق راكد شتس اى أاداذيقيا عضوم كلا: بقع

 ,اناوللع لانا تكا« حان سيل لولا ضعبو نا « برو ال لوقا

 تكد ًادقوهعذرعر 3 ءاناكل كو اهرداكوأ عوز واهي لفلان 5 البط المال

 ثبدح قو هيغدر لان هضزالا محب شام ضيفا ءاناوماتيا تن و تزذفلا

 اييع وع وجارك اوه زةزان الأ نمةنثاك اهاماسر هير ىأكضرألا 10

 لَخرلا تو 10 ٌ 1 سرا ”ةينيشاملا كتوم 6 لاو هو اء دقدي لاما 2
 هَ

 لقو ناطل لاذ ننعتنعسوةنستَو 1 اواو اًوناَمْئاَعَو هاربا آو ه2 دو ش
 ده 2 :

 هيمو الاوان لاو ُقالاووثالار دخون: د1[ ةيصخ اربعه داك نم دلع يدين

 رست موضع وهم ٌكلاَعُث ىو كملف ٌقدرطنف ورعملا عض ظؤملا ناكل 8
 ئدزآلا ثرحلاى أك ردخ ىو 'نانالا هوم تريد اذاةوابثاكآ ههتئاديزوأ اهتمهأأا سه وم ع < - همه4ب .عاذ 552 هايل 5 2 2

 | ىمومىأ ىلع ازعوىلاتقلطلا ثر دعا فو اب نيدشال ى أ كت ني الفابلعزت ال هعرغوأ ا ع .-_ ءاز و 00 هج" 8 رفق و 0 م هر .٠
0 

 ةنان الات يعنهئمو هلوق

 ةاثاو سودان ارا

 نومشل ومش
 ى :و:دومد_.ةنيمرحلا

 اهيلع حير علان ودرب وأ

 هيلعهتنا لص ىنللدصس

 ةعمع# هيك ها ملسو



 مددت ملا 2 اا هل وق

 ظفلت رمبةدامف

 ماتقلا ديرتي أتاماذا
 ..يبصم .هأ خلا

 (ىنا) ١-٠ . ايلاوواولا بابن اه. ةزمهلا لصف 01

 نا او لوقت ةماعلا هتعواطو هتف اذا ءاَو نضل كلذ ىلع هجن آو : ةعواطملا ناس

 د ضع اوتاكو تيس الةهو نمل لتهال ةفل آلا هطسئاو ل فنالو

 اذ أ ىومضالا لاهو اذ ةىنلا وانو كل ذوفو ساو ولكي اووف ةزههلاافدفذق ىلع

 ل الا ماختلل ل قَد اومارقللك أ راهي .و نماهان' واول و ورب ذات ا

 ا ايات ارق كيده 3 مايقلابي 00 هاذا

 5 زدت والا يأطدا نا 7 كذورعأ ضر هتيكأ نأ نالفءاجلاشيو

 ١ رومانيا أل بروق ًادقو سم نالُما نأ لاق ياء 3
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 ْ هيا نا ةءا ع ل1 زيهز نب كاش اعد [قدغل اوأ1هباو لاقت
78- 

 بطن نؤاذ كك بيوذاأو ىلام موق
 ا ١ هَ مدع 36 ةور ل 83ئ-

 نمماول ميسر تاو 1ك توازي الفل ت

 ةقيوطو ا دحناوونا ى ع« مالك لازامو هرم لا وزي لا ةماقتسالا وألا نحاول هنونأو

 ا للاثيدع ىو دلو رك ءلزانغ رمهألا طخ قارع الانبا 3 ةدخحاو سوم ويس

 |برغكاة الصعب ىدقلا نع ء ماسلا كرد 57 مولانا ن نمنيتعتدلاو ةعقدلا ىأَنَب ركلاو
5-1010 

2.0 

 0 الا رودس" 00 0 ناو

 ردم تخل سنام 17: فقدم هوشل ل

 مرد نسكمو حا عاب املك فو *» 0 2-0
 ا [ةأ 1 0 و هيءكوو اء

 1 هوقو ا ىشىلاةو 1 الاىلعتيبلا دبه دكان ديمو اا ماودي نانا

 .ه<

 اعيش ةيابملا نمعضو «ىلعمشوأ كب ذخأام مو ضرع ىلع ضرع فاععهنال ةرد سيم

 + جامر لا لاف ووزع ئمردانكأ جرو لا ىلتورل موضعي ضخوتوأنا

 02 0 لءانو 3 *مىف فاح لك ىلع 5 الاون ينل ىلع ىذا شملان

 1 9 وي 1 ىدعلا لوقو ىو, عرمتك دقو

 98و م ةه2ل9و هد موص

 | اًيلاوماوري دي ى> < متاوسو 5 ع

 1 5 ] اموامألا نول أسيا ِ.ظقنكلو و .ةبارقكاومال فا كوم 5

 ١ انلوقكىّران لقي تأ سارق ناكانغ ود سبا لاق ٌةرانالاوغو حارا نولأ بمد م

 ةوالعف



 0 , ايهاملا اوواولا بان“ ؛ * فيما ا" (
 ” ديك

 أ ديوسااوأد انلاياتب] أنأم مه4لاثمأ نمو ءابألانذو رة ىأ ىأعتنالفدقا نأ

 حج ه5 مه

 هنيئا جرملا هبناف" لسخالا ماتت او دعف تاكاذالرلللاقيؤا نعأللا اذهنمكادمل

 لمث نتا نااودفشسلو هدلاميلعّتأو مصمم نهدي نلوم أومن امو ا

 يطا لاهو لام هل كلاذأ تالقي قت لاقإ وتو لب ا ديدشلا ا
 00 مث

/ 
 ١" عاتي يمطناذريو لا #0 قب هنودَيوب* اوس ردا من

 يأ هرذُيُوياقة رخال ديس هيأ هيد« ىشاربىذلا لوتقللاو 0 1 ار ا

 لاو هبلعبغي هج اج اللقا لا هل ولم ىأىسلا بيسوي قيم لعق

 4 ع 4 2

 توم 4 مز ا 35 هع أ ىت>شيعلاوأ نودّدأ
1 
0 

 را 0 اذانإلو انتين ادقو دل هيلع اذان الق لاقي و نيل ة نهذاىأ

 - ب -

 ْن + وما مب ادع امتلاك نات لبر دتا ةدواقعا

 سك - فويهساوم هر 2 27

 تسلا ع

 تنأَ+ او كيلا 3 ادي ينساني تدر

 موو هدو

 وأ وقوم أس موق سرفلاقي وللا تذارأ أوتعبَصَك زوم وماتت ةقاشلا
4 

5 

 ءاامع ىأ لاف الئ لاقي و ةاطعأ أ: 1 ءاان رانيا توي تآءاطالااتبالاو تور اذاءاه ْ

 ايتن لكيمّبوأودارأ رع :لكن متي اوريزعلا لي زيملا فو ءاناءاطع أى أنو يان

 ْلك تون واسدتنلب تناك امها بال دونع مت 1 مالتنلاه لعن اسأ]

 د تنال ميم اسوان بلاش دوت ثيتوألئت ْ

 لاق مناك نا رقدقو ءاطعمزا جلا شامل 0 3 قاح انو مالا رعبا مشان

 رانا وانتا اهءاننت اوا ماشا درت رو ٍ
 ا ناك تاق 1: واخ ل

 هانتثا ىأانءدغانتاىلاعت لوقو هيَفأءَ ؟ئرهولا اع ووفأا . راح ناك نا نات وهف

 يفتقد قا نسم موف الأ ىلعءاهلا تادف لاف ىلعتا 1: همتاهلوةةو

 : 5 ليحوزع ةلوقؤ. رامبو اذا ريالا فيو غامر ماكو

 ا ضرما 9 تمل ىارح الكول علا لأي هءاطأءالو :داتوماعأ و انالفعَتأ

 ( لوقا ئ تالا وش لك تون سيقلبنال نس شلك تحن وأم اعمال ا 1 ءاولاك

 ٌةَناَوْكاَو هتيواط شل قا و او أتنادقوا نبأ ةثانلاَىد قا تبع امو .اهرسفامد

 (رسشعنمان' برعلا ناسا ب © )

 هّشناو حرا ةدنأو هلوق

 لصالاىف اذ_كه هندام

 ه>رشو سودماقلا ةرادعو

 ٌةيلخك '(خزفلا ذليل 5(

 ءارتلت جيت راسك هديتاو

 افلا نضعباقوةلوسكم
 أر امتو ةناقامإن دملاءهشنتا
 هعبتص# وراك ها (هنم



 ُْق خم امءانالاو الاو ةلؤق

 لضالا ف طضاذكهزهنلا
 هحرشو نوفهانةلاةرامعو

 هطيصضو (اضرككالاو)
 ءان الا 89 "ىد_عكض عد

 صعب هطمضو (ءايسك

 نمرونلا ىف عقيام)ءا سكك
 هيك ها رج

 ىييعص#

 ةرابعجلا قاسكلا لاق هلوق
 لاقد_. يعول لاق بيدهتلا

 ا دشن اولا م ٌقاسكلا

 ىلهأتوؤمللاحاربلا وأوأوه

 هءعم هأ

 ةوسنو ابيرغىأهلوق
 ل_هالاىفاذكهتاروان”أ

 ىأن روبوان أل ادر وول علو

 ةرابيعو لا ةوسسنوءانرغ
 بيزغلاىوانالاو حاصلا

 هيصمة يك حلا ةوسنو

 9 ءايلاوواؤلابا' « ةزمهلال ضف ل

 م هيك

 ىأاهلوا دجاو ارد اولاف دوب رايد ة فص ناس ثيدحف و هن هرط لأ ماملا اذهلتأ لاقي و

 ثيدحيفو هزاقم لاير حار 2ص اذاءاملا تيت[ لاسقد |هتلااسبملا قرطاول مس

 نالارلاو ىيتاكالانأب هل هحمن اك ق :رطي ىأ ضرالا قءاملاَقو 2و دوا رك ًارهناوهضعب

 9مم

 قيال راق لييسونايالان مكلذ لكو نارام ١ عاب او قروب مخ نم هرونلا فعقيأم

 6 نيتي م ياهلا لاهتانملعد رام دلو ف أىأ كابعللا لاق راق أني نم

 هك و هم

 قدم ليس * ىركسعلوهل وهناك

 ظ 1 اهلا اذه درو َراَصْنآلاَت عَ خأاةأرملاٌلوقهنمو

 ةاتبدل يملأ جدمالودا م نمالف : مكريَغن م ىوات أعط

 يا :زاهمك دردش اق ةياصضاا ضبع وهيلعمتا لصئنلا وان ”الانثدارأ

 ا لافت هل ثمّبد رغهنالل حنرلاب
 هلم هومر

 أدر اكي | ْ تال باعصأب ريد ءايكن * مرتو اأن !ذعيال
٠-7 

 اذكمممأشنوب د وان" ناد هيالدارآ و لوهذلاف نسكن نو رول وات أنآدعيالك :وربو ىسراغلا لاق

 حادا ني تبا نع ىراسألا دعم اعلا سل وةيلعمقلا لئلا نا كور داوم وس

 لبوهيلع هللا ىلصهللا ل اور ىدقذلاك انفو ايدل كفا هنواغتلهلاقفقو ولو

 ليقاذولو مهتم سل موقلا فن وكيل جر لات الانف ًاوههامنا يمصالا لاك هستخ نبال هئاريع

 قلوجاذاديب ”واان اف لدسلا تدمأ لاعب هو هيفراثملدلب ىلا هيفراتمدقدلب ن فأي ىذا ليسلل

 أل جدلا 74 هرغوهىأةبر غلا نما ذب ه لأ اودببلاع ريل عظو.هىلا ع طوم ن مول دس

 لسرأنيحشافثيدحمنمو هدالب ريغفاس :رغتاكاذاك وان" انا اقيتي هرغئأ ىوأنأ[ و

 نالجراناال ود ةودلاركش :ةفدايقُا لاف ماس نب هللا دب عاملا باّتعنب نش رلادبغ دو امياسزب طرلس

 نالفونالفإكدكسلو ني وأن امك لاقف كلذ هلالاق: صاناخى راامهللا عدد ةوثأن رانأ 0

 انيرغىأ كو ض فوه ىذلا ب رغلا فلاب وان آلا قاننكللا لاكن ي#مُوملاٌرم|[كلسرأ

 طقرالادب+ حاّرط او ا ووهدشنأ أوتانوان أةوسنو

 تك يف ملم + هس مه و

 «رعريغ تاضَرتعم 5 تايوان ًارفقلابن عدل

 - ال 0 و 4

 مغ رقاسبلا نول سكي ل ةط ثنى أك اضرتعُمو قطتي ووتر نوط و كيف

 لاق مضاابكوربثيداباديبع ون لاه نوت نمطاشَملا كلذ لإ ةب وع درغن هىأ تاسسضرع

 مالكو



 ١ (قا) ءايلاوواولا باب .* ةرمهلا لصف

 0-00 : و ع 9

 طظقزالاد كل ىربنادشت اوءادسو
 غ1 83-_

 قوهزماز ريس نيامد قضم « امهاغؤي رطلاهاتمْرمصا اذا
 ه <

 نملابعتموهو وامي رطفىأ أسفر ا رطفتذ_َبوامةطقألا ثيدحيفو

 راد:اتيلم دقي دحا وا ذيمو دج اواي لو وهلا قي لاَعَي ف زميل اونانالا

 هشيم يلزم يبطل راذكك اهب رطو هرادتاقل:ىأ نالقرادءاديمونالف

 كس ٍرْط وود _ملوق لوقو قيد ءو هنأ الو ثم داق و سائلا هينآ ابىأتنت نمل

 نافنامثالا نملاعق دوه ود لكُل ليايو طهنادارأ اب انزحامرثك أ 1ك عا .ز-1 ءاتيم

 لاقاك 5 ”[لاق هناك ف مو ءوثاك هنا لدجوزع هللا لاق هج تان ملوعشمو ه1 قأم وب رطتاق

 نلمس ةالالوخ نوكيدقف ىرهوجلالاك . كان دقفمتنأامنالا ئانمك أرواج

 هلا ف تما هلبقاهق ركل يتنقل وعّدمو اونالدةثامناولاغَتنأ اهم دفنا أ

 ونأءاورو زمهلادارملان الار م_هريغياتممىيرط ىوراذكهومديسنبالاق لعفلا مال ىهىتاا

 ٌةقصوهامنا ارد شيلا اتبمور داس بأن مألا عنق نالألا«ةز ههرغ: كفنصلا ف دبع
 زههلادارأدنسعانأ ال اوقننأانا ناكدق دمنا سلوا لاه همن 55 هاورامنذا هيف حلاو

 مكيتأداووكساغيأرب علا لي زاتلا فو هاهنا ما مهند بايام

 هبشوح نم ىأهنانامومات معرس الق و هشيم 0 بر مانعت ساو أ اق اعرجشللا

 زجارلا لاق هانعمدب 0 ؟املوقناكهنمت ذب ىذااههجنو و

 6 امنم قدح واتت -ه اهتمي لمسك ةيانو

 هاد ليسمع ةكاوهل بق وهنضرأىلا ِ رلاذق وسير و هقاخالاميلاقآ و

 ىارعالان باد ثنأ هقاساينأ اهدض نزال فأر عجب“ الا لسيقوهن  وومفسنو ءاكستأ هلا وهو أمل

 نسعد ا

 2 اود هبت لكى ف # ةيتلاناطيغلثم دفعت
 قت

 زيا اد لل ضرالا ٠ نم عساولاو ةوميتابا هيتس اهفاوخأ يش

 5 الا عت ىدومت ىح 3 كا ووَجْنَسَحح

 جدارأ ةنكلو شا ةيكتج رلابطاخيةنالإ نكالا» .اهقاملق لوين بنينا لا
 «و-

 ىرخم لهن حوء املا تاو نكيلا سأر ىعزجرلااذ مزجتريو قس اكو الا عطقأءامئ دوت

 ىادكع خلازضنا اذاهلوق
 قدامى مدقن و انهلضصالا

 رينبغل ض عنب دندمو تيم
 ,.1قلغطم هز فرات

 هذهؤملا جبس ناك و هل وق

 يكتمل بيدها ةرابع
 هيصصمد شك اعط ةلظذل



 ىناذكه ة دعاه ىلمهذاق
 قو طقنريغنهىل-هالا

 ىيهدياف ضوماقلاح
 صم هأ ررجوءابلا

 كل“ ١ ءايلاوواؤلا بان 0 ةزروهلا لصف 1

 اهناىأ اهيبا تنبت ناكو ةصفح نع تلاه ةشئاعشي د فوبلاطو أن ب ىلع ل.قار يصل ريغ
 رك ذ دقو عضومد ملام اونألاو ءامسشالا ىلا ةرداسُملاو قانا ةدنحوسفنلا ةوؤىف هبة يش
 ةئلا يسنتادلبةدنعوتل دملاو ةكمنيب لمح دملاوءابلان ركز خف وهوءاونآلا ثيدحلا

 ظرف ى الادب ظوزرممل عضبومد 1 ذكيدحملافو طومان 0

 60 «ةظن درى ب تأ لسو هيلع لصهتا لوش :راثل مساهل رتبه لاش .مهلاومأ و

 اا ولابت مححلا# ا و نا :اواستاهتدتأ*ى ملاناينألا
- - 2 

 انسحاناولا اهو كيناوكاناسنلا مخ تيدحلا فو * ركسعلاى البق ك فنا ل دحاف 5

 ا هول سئلو لاه سلا اواولالاقي 2 فن زمهلا | هأص و ةقفاوملا وعوامل

 نرسانل نسا وقناينأ أ لفتالولاك 3 اوةدح 2 واسف تالق ىلا: ألا ةبثيللا لاقو

 لقلعة غانا اذاكلدو هل قاض كلا ترقد او تاعجناذاكردامتل نال عيب 2

 با كوتك ةلكعا اولا قا ممدابز اهيف تاخذ كلذ :وذتادابز للا ق تلذذ الع وأ
 5 ]اح .-

 7 هد م8 2<

 ل كلوت نا نس دل دلا ىف كلذو كالذهايش ارددحاو "فتلك لثموةدحاو

 كح بلل 1 ىقرطلا ب باكلا طتاغك »+ قير راق العنب تأو لا لاقوآلفالاو

 505 ”-ع

 ودع

 ظ ناشيحُو 0 زيزعلا لي رشا فو كامات م ىحاتن املا ب واح نبا لاو

 ل هبت مئاتكو ل نابعز رحاسلا نك ترحم انعم لبق رنات تيما 7
 عوز رداع ٠

 ؟«يب

 / ' اهريضي ع أدب 2ك أ مو 03 ةعاجب ىلمهدافدب ن1(

 0 توق رنا زووم لا رع جملا

 مو هو 58 .و

 انالزبتطاس ىهورذأ الاوله اك ءاسملا فذ حي تأميم صو لكؤد-> نمت ذدخ
 س ةم

 ئسعااراهزْن نمدكلوق
 دانز ينوي قالاع « ىلا الأ

 الوقتنأر هثلافز زو واما لاك 1م ىلا هنو زوةرو ورم .ردالاهتذ م اوءاسملا تدث امغاف

 ظ رخل لفرح رك نب ونتلاب ضاقت اذا هوواؤلا عفرب كلو زغيوءايلا عفربل مريدي

 أتاد ا اديملاو# واتم و لصالا هنالاعمجلانعفالا وءامالا يفدزوج دل عيبجب نم معلا ف راع

 هتيماشبأ ب نابل عستتو يماعلا قيرطلا املا لسلناُي مزيلات عيسي اعلا
 جج مال

 "| ديمو



 ا© _(جأ).: ٠ ةيلافواولابا « ةزمهلال بف
 وه

 العلوان ناكدقىذلا تحو 2# هسُفنبى علا" ار زالت

 524 نأ كاب فَ 4 انئاو يسم :

 َْق رك ذ يد قود بسغترنغ كفاك لك ألاف 11 ديامرثك أ وه هر كلابالثيدحلا قرركتدقو

 دقو ردم مسه وقتك 0 هرعم ىف ؤرك ذب د.دقو لاق لا مأالاتباكمذلا ضرع ّْ

 لاةيفماللا فَ كدق و هنأث ضعيف هيلعّركّتابأهلن ا رع 5و ل أ دج نعم كَ .

 ل تبق ابارعال وام انباع 0 كايأال

 ننالاك وأدق شيدحلا فو كار ةسامالو ناديا تت تا لسا ل 1

 ةجاذاف هتان مقل تيلي ةزترامع تشك شر للعلا تلا ةيول 17 :

 5و ةم وومإ بم

 اصااخهلل وع بِههتلاو حدا ضرُعَمف و أ هلل بقدم و هعقوم نس بحيام ولا م

 ووتر مأ أ دله امعق هةماالل بر لجرلالاغاذانيهلاوب لامتلاك بج 4

 مالم هلوق نعمليقو فارشألاورارحألا نيب َنيقجالالو نيضرعاو يلءامالا نب نا كلذو مت
 كنا هائعمدهريغلاوو هل وق

 قاذكعدج كره رحت
 هيلو ها ررح ولصالا

 هريصقتو هيلعهيضغىفالا كلمة الهيجاصالُبرلالوقيالو لاو مأكل فرختالطمقآت نأ ل وقيد ||

 تأالو كيناشلاأاللافةما ركدارأ اذا وأي ةهتّتلا ن مقل .لفكلايأ اللام اذاامأوانتاشمب

 للا 0 ا رورو الرخا اول َنأاللاةيدربملا لاقو كيناشل ا

 هر

 ءادغلا لافو 0 له ىنرجتك نا هانعم هريغلاق وكل فاك الاهانعملاةفكانأالبرعلا لوق ا

 .( بالا كلا نم ,هوإ ببحثبان ءاهسوزةًرماو او اهمالكب ررعلااهب لمقتل كلاأال مهلوق
 مس هد دوم 5 هربت وه وم

 ئرطوضوأ بلعثلاةينك نيصوأ نا ةبنك ةنعيسولأ دال ةينك ثركساوأمسهلوق ا

 الاى كلاب لطم

 نودقوأو نسةريمرت اطل ش :ةاربوأو دارا بداَخُيوأ اهب عمتي الرانلا بجاسولأ قتيلا ا

 وأو ناسا نوع را سرادوبأو ةكهلبج سيفو أو ان ولأ نوني بول ١
 و م ةوم هدوم هوب 0

 لاعمال * قرح اسوةر وأ لح * لافو عوم ا ةمك عا

 ايئادنطأ ا كلاما * ىف نرد وعلان كلامايأ ا

 هتبادعو هئادبومافتو باوق رمال هلا الجلالي تبدو ١

 نب رجاهملاىلاهتا كوسرت نمر نبل اوكدذدح ىو فايسصآلاوبماعظملا لاسقإ 2 ا

 فورغم .- هنكيلوتةثكتا يامال كلر وقيد سالب ةيماونأ



 لصالا قاذك حزجبهلوق
 لاق 3 درق هيفمدقت وانه

 لا ةلغاأبلطا حد
 مساح د س .وماقلا ىو

 زرحور عاش ناسلا !فداز
 ةعيبج»ةمتكأ

 (تلا) ٠ .ءايلاوواولاباب « ةزمهلا لصف 1

 سرفتلا املا نم لعىَدْد 00 هناكلانأ الغلا قأأ هرم 0

 ار لود صحى تلارهتا لع كذب و

 ومو ود د و )و 5عحءوع سنس س88 وس

 1 هوس لالا هن كلانا .
 يااهل نا وك نأزوجال هنأىرتالأ لقي ةح الل ءملوقلاا ذهن ىلع ادىوق اذ هذ 00 ا

 أ 9 2 0ع تع ه ع يش
 اعروحدموهوكلانأالو كل با اللاب ودل ظالغالاوهيلعءاعدلل له أ مكلكمكتكلودسحاو

 همر 8

 ريما ةمحون لاق ةمدق لاك اللا نال ًكلايأالا اولاك

 يئيِذَر كان القلم * قأبالئذلا توا

 يتم بيغلان ََو 1 هبدئاَستعادامحد
 مس جس

 ْ ١ ماكان اوبأددشنأ ير ال ةوخالانونل فذخ وار

 هلع اللال أو * دووم تاموح اب تامدقو
 عطل اوقكل نأ الدهاش دوى ربنا لاق

 سهو ةدمدهع

 "هلا ادافمانأ ف قت أنا او * هلفاال اري فعن ناف
 و 5< وم ىموص

 ”للَمماأ ارم ناسح بح رك شربالا لافو لاق

 دوم هر

 : ليلا رعي 6 و سل اما ذا لح ةلامدتع ”لكانأتإ

 ءارينبر وعالالاهو
 هورواز سا دك هو ء

 اي الد ىلا تا 05 امئانويرك قع خابمنش

> 
 اهمزهما ةعزه نمردتعي ثرمما نب رفرلاهو

 دامالادادرتالِبر آاىرأ 2 ساد يتسرب
 سمسم ٠

 9 سد

 ايئال نسوان حلاصب 0 : 3 نا اا مل ب بىهذنأ

 © س دي

 ايئاروئحاص كر تو ىرارف « هذه يقرر

 ايهاكنوهتلاتازاَرَح قبو * ربل نمد لع كرما تس دقو

 زل. قاتلي زيوجلاو
 ايلاأالى ئافْثَّسَرَتاف + ةجاح1 نكترلامجأ تا

 هلوقتهدلا ف لدقامنسحأن موادنحما ارعاش طنا ناكو



 : (كا) ءانلاوواولا بان: « ةّرمهلالضف

 بصل مويلا فرعاشلاَلمدتو »* بدلا فقتي حبذا

 . 3 كو +
 برا ب عتص الد دارأناو 5 بعل تاريئكح ربا ىلع ْ

 #3 ثا 1 *ئ لقاعلابز هالا|

 بكرا قماوباومتايضاااكبمالا
 ل مومو
 ل 0 ثترملا بنر و نم هدول

 هه د 9س و ع

 تدنن رو تالا تر م 3 باك طم ُْسَوغأ ابحر

 امترثكل ةددحاولكن تماكدلااذإ جلا #3 تناك تاكل »* هلوقىفءارفلالاقو ١

 قاسكلا نعىنايعللا دو فذ ةميدشلادا ارب صنم ناتغل ةب؟ايوةباءلاكو مالكلا ف ْ

 25 ل و

 اوندخ كِلَيأالنود رب كلت الاؤلاهو هونأأمو هونأن هىردبالىأ بأامو بأنم هل يرديام

 ناناتتثنا ريدقت هيف ىلعوت ل اك كلانأ الاول اق وهما ليو نود رب ريم هو مهل وقهر دبل ةزمهلا

 نأرخآهحوو همْيواذ هقةفاضألا ليلد كلاأال نما. سقالا تان كلذو نيغلتخسزيدنعم ا

 ةفاضالا ٌليادفلالاَتاَتفَّلصَقلا رركحانلابب ومسالا اذ_هىناللتعوماللات ات

 نأ. قرفلاوناعذادمامهاَكناذهووكسننلاو لْمَلا للد ملل وجون رعتلاوأ|

 امنا ودانأ قيقا ف ىلا افاذهتاقاذاك:أكلذو لما ىَركى رس مالك كآنالمهلوت ْ
 وو

 املادبكو ويكمل :ًاود ادق هماع دين قصتسي نمىدنعتن أىأ هملعاعدلاَحَر رع

 ّئئ را نكلواهل تحال ةنلو « اهلا الَةدرَعَع وك كرم و هلوق ىعملا اذه نمدارأ ١

 رك ذملا عمهيلعنوكبام 3 ىلعثنؤملا عمل بقنا أ الو كلل مههاوذأىلعمالكلا اذه ||

 ىلع نالاَت صفا ةعاجو أن نئاوأ ى أورك ذنمدحأ لكل ملوةنماوخاذهىرذ- ْ

 نمورهاظ ىذافتديفاسغا كلل ههلوقدا ل كاذك رمال ناك ذوو :رجاذكمنالثيناتلا ||

 اذهحب وزخ كدت ءدك واو ”قعمالاظةارركستلاو تغب رعتلاو ل كولو َلضقلا تروم عاست جا

 نازل هابئإلناك اذادنال هب أالن اوت هلن الاقي ةنأوز عشلا فهترثك لثملارخمالكلا ||
 دقفأهلَبأالنالوقنالا فهنا همك رشفاللوةنالكنا ىرثالأ ةلاحالةنفوها هيلع ١

 ةجراش ىهامناو هلظفللةبةباطممانعل ةقيقح ال ٌكلانأالدَبأال ن مهاوقنا معت كلذك كايأ هللا |

 1 ةرتثصلاه قعوباءرسسفام ىلع لثماحّرْتعأ|
 لّتقالدا ُتَومآَسٌو حا نأ + ىكعاوكلانأال كبح قاف



 اذهل 0ك ءايلاو قاولا باي 5 ةروهلا ل ضف: ١

 ل زيذهاوضؤمي ناو دار ةزتلاو فذحا نما ديلا شال مهد خال ذه :رانصو

 , رات ىتلا*اهلا ةلزنباهو ريسءاهلا وقم |فاضوع ايلا المخ نيعلااوفذ حان قد - !ثولوش 6

 بهذو لسجل نأ نت كي همالكف تراك كاذبا دسنلاصنخاو شؤم لك الا

 | ءديشنأ هوقو لالا دخان :امدإ لاو عخ# بان ابًارقنمةءارقف فزاملانابةعونأ

 5 1و : بركس انيفكل ا اسر كوت أرامل دب الوقت تواةعب

 ظ ىربنبالافوىر»وم اوددم_س نبا هرك ذايالا ثين و هوءانلا را وفألا مدس أ : ايدازأ

 05 سيو امي ىهاذاف هب ةوققمدمالوخ ”الادراك ردذلا مضلل ةملكلا الوب مزرسلا

 يع 5 الام وأركلا عا ارذالا 5 ةلوقوحت ف اهمالدبىارخ رخال 2

 | "قاسم أع 1 حراضاكشلان دبع 35 هناك برك ففيضوأماقف

 ْ 0 ا ' ىو ارجل لغو ناغينلا رتل يسولف اقف رنسف
 مة

 هتاخد اهدا مدح لكم ضووز و ور * ايضلا -ريل ق فاشل رت

 هل ٠ هيلا ةثقلو حاب دام 0 :زةريض نر انستنب كرد تلاكاغاأءايلا نوبلقيدقو
 هاد ٠

 |1027 لم لهاعدف ةوئئامون قاحاذا + .هلاخأالنَمِبْركلا فاَوَأامه

 [اةمابسأ هيد امُهآَباَوَتقنا عَ رس لهو و. اهييلعتم "رب أ او حرذقو

 |عضومو و اهانقامراسكسالءانز رووا لادبا لملظشابب اوىورب وىرننبالاق انه ىل ًالوديرت

 0 " بيلا ثوذاب وتناىانان ب رخالالوقكلذ لعدد رام عرش لت فني راو راخلا

 أقمت قذالج لاتدر ىتعولاو امزالألَذز ةزهه نمتةلليم ب ىءاملا لعوب لاق

 | البيبلا فلهلفاوبل ارهاق ا اَسا تيكمملا نا ددسن آو لاف بيلا نماذهف

 | نك رعوهو لاكز ولان يلا قوفانو ىنيرتلا ةنعماكحافقءالعلاونأ» اذ رولا هئمقتشم

 اءاناامال وني تأبيلا لاك نسلوق ىلع ىئيتيفىرب نا لاق كلذلةزمولا قاف ىآبمهلوق ند
 اهقتد م + ندا ونانلا باتك تاس أعم 200000 درا رلل

5, 

 1 ةابتل 001 000 همكابْصُح أبان » بيلا قوفانو ع كيا.

 ا ؛بهولاَضِراَمءاَكَتَج 5 َبُشال طف اذك ا هام
 1 7 و . ._و7 7 2 2 ٠ | : تاكو لاعب نم نونا اذو "31 نرلنا اذكرادتر دش

 بدحلاب



0 

 هيأ( هيلو ٠ زميل لن
 ٌبعصملدقلاَك عطس ندَكو * انني نْرَلحاو خاخلا فد دعو را هن

 تمس جولان تلال" 3 ؛ءاط 3[ زأال مرتد

 أدل سبل و فوق تما كحك * :ل ل هاامنلاو مكناف

 5937 مو

 ةروُمأ تعاد قاومت نكتص امو تنبأ ادد ارا تنك امل.قو ةوباتو اد شاوانأَتنك امو

 ينعش لاقز و تومأدسقل اوةسمأ تنك انو يون دنقل تت اعبقلو ان كنك امو

 2 اوبالاددئانئاوروصنمو لاق 01م وام مانسا رامأ تاو وأب ب اتسماو

 دبعلانقاولاه امكتنمابو واولا لَداودار 9 ةوبءلصأَبآلا نأ الدد_ثمرتغ لصالاَو وهوه نم

 ةيطعمأثيدح فو: ىديدلص أ نالنادلا دف ديدي لاق نم برسعلا نمو قاصأو

 لاش يوه أي هلدصأ ًريثالا نبا لاه هايأبتلاق ملسوهيلع هللا لسصهتنا لوسي رك اذا تناك

 اهيفواتل راكي وابفلمقأ الات دلقءابلا تنكسانلف أ وتنأ أب ,4تلقاذائصلاتنأَ أ

 ىهواغل ًةرخالا ايلا اديأروت وةحوتفمءاةزوهلا باقي نيالا يوت :زمهب تاغل ثالث

 هربدّةتاع وذم هدعبامنوكث ماوه لبق فوذببةقلعتس أو تنأ بأي ىلا "ابا وءذس

 اذهفذ- واخأ واخ ل ةدقىأن روص:مهدنأمو لعف ود ىل-دقو ىثأو ىأبىدفمتنأ

 نول عل عفادبأ انما اوقو ىرهوملا هيبطاخلا لع :ولامعةسالا دعوت 00

 نآرسقلاىفالا ءاهلاا هيلع فت 1 ماما فوتو اوك ةفاضالاءاننماض هد تينا مالع

 نووي اتلايشينألا اه لعبرعلا دب فقيد وبا لاعبا هناي ”كينافريزعلا

 تلقاذامألا نم تطقس ثطقسو ل فاي ارد اوقف نعي بالا نمل صولا ىفءانلا ا ”ةاهاوثلَطا

 ءايلأ تراضو د 78 زالئاهلا تراصف ميز تأدقدن“ اكن اك نيؤ رح ىلع ناك اللا نال لأم

 ف درعلا مالك قسدل ولاوءاشا نيت ربسسا لاق اهدعبااكص

 ةيأاعادنلا فاولاقو حاصانمهل وقفبحاص دري غةركم مح مري هناا ماريغحادنلا فمر رفاشم

 يأ بوي يمسهل اوقنع هللادجب لد يلشلا كاسب وهنوس لاك ض موعلاو فدا اوم لو

 ءاهلاتأ لعدد ولاق ةلاخ وة ىفءاهلاٌّلثمءاهل اهذهنا معزف ماتم ومايا ولعل

 هاتلاخاءلوقتاك هانت 0 و هلاخا.لوقن م هنأانفقولا ف لوقت ةكنا لاو ةسعىفءاهلا ةلزنسم

 | فذح نِماَض ”وءاهولعج هناك ةصاخ اسف ىلاتْعسأاذثاءادنلا اهلا ء ذهن رومزلد امعاو لاك

 هانأانتولوقت نوداك الم هناومادنلا فذ هذ عفا ئيحمسالااوأ كال اودارأو لافءاملا

 ( رمشعن مان برعلاناسأ - 5 |

 ةرايععاتلاءاهيلعفقت هلوق
 فقوففقولا امأو بيطللا
 ءاهلان ضاعن: او يس نبا

 هيتك ها ءاتلانوقابلاو
 هءريععم



 رت قاس د سا هشا1095
 أع وأ دشنأدل وقو رك ممالك قى وهو نيس او ١ ىلأب فاح هند سيال 30 0 اذهذ

 ا نه

٠ 

 | :رسلا

 ا
 ا

1 

 لان هنن + رعتايأا ايف كنك 1 اًيحاش أرامل بالوقت

 تاما لاو كَما دست اوان هلوقفانأمعلا لِجوُرعهلا ى وا الا ثينأتاذهفى -نالاق

 مو” ع

 0 ا ترس ادا لاول اوربفلر ||

 وة« هزم 2 ه2-

 ايش مهاكف بألا *« اكوزعتد مكانا كدقف 1 اكواد ملكان بلطا

 |هليو 53 ونوذفزىاروأ بأ ملاقب وايأدلتنك اذان أل جراوي ثبكسلانب ,آتيذهتلا

 59و هةد»عمم 5 5 و هى

 | ىارعالانبا نَعَتممعَ ةقارامل تدشن وانأتدد ق انأتبا كيبع وأ ىوتأهبلاٌةبسنلا و

 35 لانو هبت ىريتعلا نان كيرشلدشنأو تل دوكيعأ وأيا

 اك نعل --وانتلْنب 03 اك رش ىددملا اذا[

 7-0 2 هد ةكعإبا

 ُ نونايد اكوزن نم كنعاتلاسدقو 5 اكيد اقّشنااذا
1 

 1 سل 3ع تس

 اكول أب ع د ند لكان باطاف « اك مسمأكتف د أَلا

 -  89و2 2501 ١

 اكنوُو و :هليصقف عدا و

 ضرلا فيزرشلا تيل ينأى اذه ق عوقب با لاق
 ١ ١ ازين كتف + تلت تا

 8 9 الواقي ثيللا َنوأو ناي ل وقد ن دق لع نبق وأدب يتازوج ولاه اها ناك نسم

 لدم 1 , الااضي أ ةوبال ودرب أت الفنيب 6-5 هدآوذلاولاوذغتام ودعي ىدواناميتملااذهوأي

 ا 1 بي ؤذ أل مق ىورب ىمدالاناكو لونا ةمومعلا

 ا

 ا
ْ 

 هس سوددسم 37 ع5 سل

 عدامآل مشل نواح 5 احترس ى صح دمناكو

 0 5 ديل لوقءإثمو ىرب نيالاق «عيدامآلا كيلا نك ايأايح 1« هب وربدريغو

 هل ةسوو موو 2 قه 2

 اذ 7 ١ امئانَقلا كءاودشم مهاماركإ د ةوئاروب فلا تدق نم شدنآو

 || اذكءانوذصو ىراوحهلوق
 ةدامىو يحلا انهلدال اىف

 تمكتلا اقولك
 و و هو سورماتل اس ع و هوسرف

 انوفصو أ ىراوجانن 00 ايي ماب سهلعت

 رعاشاىرينادشنت ًاودونالا م .الاواأ ندا ءانأتو

 7” قدعوا



 لادا. ةيايئاوابا هزار
  5وأ ١

 اًنييألاو وعلا نم ا وادا كا سنن عدي

 5 رومان #2 اي ا هنالثتوأ رخالاقو

 م

 ْ دشنأو ىلا.دللا نع ووو وءاياوتو :اعملباودلاولاَّبآلا هديا كلا نآلا ناوبالاو أ |

 5 وسلا وبلا يلع ةورذلا أ 3 ىمناو اواسكلا الملا ا

 انأتنأر واذ هلاقد بالا فتفذح اك همالوذ < 5 دو م رةوبآلا ىفةفلانآلاوأ اوأ

 إ ىنيدجنأ نع نها نيدمح نع ىورؤاعب ترو دكر وأقاذه لوقا توهصوأ

 رعاشلال اق كنا ذهولابأ انهو كونأ ذهلاقيلاف ش

 دع االاعٌلكالع 8 ادع ناو ىدألا كي [ىوس ظ

 ىلعتاوتأو ظفللا ىلع نآرأهتينئتفَكب اذه لاق نمف ناونأهتينثتف لانو أ كوبأ اذهلافْن دك

 ةءااعلا ةغالاوهسأ ١1تد :ركلاذكو هايأامهرعشلا فز َر ”اجودمأ اوه“ ال هاو أ امه لاقي ولالا |

 نوبألا مهو مكحؤانآى أم كو ءالؤه لايف نوُئلاببألا عم نازو ولاق د هوأتي نا

 انوا لوقين :ميرعلان مو دما ر.الاءالؤه بالا عجب ف دجلا مالكلاو روصتمو أل اق

 عجب ن مفر ءاشلا لاق انزيم اي ءالوهنولوةداك ةلوعت ىلعبآلا نوعمع ءأن الا مرك 1 ْ

 نيباَب 2
 ومرسو ع

 لاطاونيبالاب دمي وذو 5 لآ رطل نب ردم كويل

 ملسو هيلعهللا ىل- صيبا هالاقف مالسسالا عئازمش ْنَع لأ ءاج يت

 |هباطخ ىفاريثكاهلمعتتسبت ٍبرَعلا نسل ىلع ةيراج ةلكهذ هذه ريثالا نبا لاق قّدصُنا هسأو ف

 اذه نوكين أل مصفهس ايلجرلا فاين الشو هيلعدتا كد ىذلا ىنتدقوديك تلا هبدب ربو

 هيد صقيالو نسلالا ىلع ىراطا مالكلا ةداعىءهنم رب نوكين أل متو ىلا ليقلوقلا

|] 

 رعءاشلالوقكديكوتلاو هع ىبنملا مسقلاندار اوه وويظعتلا نإ رض ىلع برعل ا مالكف أ

 م7 مهمة ا

 اهُديرأالٌةطخ تاكد 2 مهريغر ال نيشأولا كأرمعل

 4 تةظفالاهذهناف نيملاال مالكلا ديك و هدارأوأ وهلا يبق ن م اهتعوفعملا نيملاك مس |

/ 

3959 | 

0 



 (ىلإ) .  - ءايلاوواولاباب « ةزمهلال صف 1

0 

-َ 

 | يارعالا بابن دهلا املا تدب أكل ادم ةموعمليلل هب بقع 0 هرذأ الفددمس نت ١ لاق

 سقتعاتاوروا ميقات .هاردددنعلاةزوك ادوات ءاملل لاق

9 

 هرضولو يوسامترملاةو لذ لقنامىأ دا امادنم حر ليياقتومءامفاي إلا لاكو

 ا 2 1 دشنأو لّضفلانعةاور
 مبووم ه هم ةهمهد

 ا اوين بدذس .”اهلاتكم افاموياهبرسَست #4 ارمعرو نكاد ىلو>تدنجامو

 التاي هعمنتال بكا هل-صأنآلاو اهأاتق كاف ىعضالا ن سمو ءاورو ضم لاك

 نأ لوقيبرعلا ضعب وناوبأ ةينثتلا فلوق" كئالواو هنمسهاذلاف ءاحّرأ اورو ءامق وامك

0 72 

 1 ومو نونو اذكر َنونأت ان اونلاو واولا,تعجحاذاو 1 ” (ةفاضالا فو صقتلا ىلع أ!

 'انيبالا دة اًئاؤص !نورعتالف رعاشلا لاق

 نونا فتخ دنياك عم ني ود» اول عمساو ريشا ربا أهلا مهضعبأرق اذه ءولاق

 يف ٍّ أ ثوغلا تن 1 . مكنالوق بأ ةينثت ف نآبأمولوقدهاشىربئنا لاق ةفاضالا ْ

 ا 1 » نكأرك ةةنعف دعا
 ا اك 0 الجميد رخآلانوأ||

 ؛ ْ 1 ظ

 ١ : ةرامم نيديز تاب ايدّسلا تلافو ؤ

 ١ ' نْيَقْلا نماوُعصرشْمَسَنم « نيالادامْئوذصط ظ
 ا ع : رق اا ظ

 ا الج نتا دعبا برأ ناكل قيس

 ا 8 0 ا * لل بسب ا

 1 ا نيتك لد 5 اان نعس ماكلا اًرمضاو

 ظ 0 97 5 قش ابا ويلا قول

 ضهانلوق عسب ق نو مهل وقدهاشو لاق
 7 2 نالكيلا

 انيالابو مءالابى دقي / يمال جرير 0

 ير وارنواظوو ا
 2-05 ا

 اًييآلابو معالابعدقي 5 ,ةنما ارغألا تباطمررك أ
- 
-َ 

 556- ..ح- ديب ديبح : 595 8 - 9



 9 / تيكن

 دمة يوح ل تتيح يف اف
 ُه (ينا) ايلاوواولا تان. ه ةرمهلا لف

 عادل كلذ انذار ع مَ د اهأطتوأ 11م سدتوُأ 5 الا ىثو هناي رعاك
 سة ا

 هسة

 ةصاخئمملا هنعَراذاف ىورألالا وبأن م بهل نضْر عي ع املا نين وبأن اك . رب داكبالو

 تايوهوستلاَى أ لاقيديزو لاقت كله اا متبرمشف هاما ف تاينا كاذكو اهلك

 دوه. هو و وو ب عا

 زاعأو ولا سوي: فءاوأ ارخعو هدم صرذ ىورالالوت , ماذا ىلا نيب 5 سدو صوقنم أ

 .ك بانل دا يذاهطاومّوزألالوبلهالا ىزغلا نستلم كفوو ا

 قا نمتأضلا تيا دو هئزا يم نمل أ أىلءردش د داي الفا لطيور

 ةالابسا) ءىعارار وم نبانافو ل

 ايجاؤننأضلان اطأال 4 « هناف كد زان تاذ

 اًيمارو لطم انك تقالو * ىمعلاناسي داعتىورَنمكك

 0 و ءىدهم 2
9« 

 نار ديوستمفالا اكل ا الاو ىالكلادابزوأ 5 ىأذةوءاوأو ةييازاعو ىلاو

 مدرباس كبوورالالاإ تر 3 هلوقروصنمو أل افا د4: ءابدصتف ىورألالاوأ برش

 ىهو ةيلكساةزعامال او ةلهسلاةزعامملاتّتاذأ م.هلاوأ برغلا تهمس كال ذكو لاق انلقأك

 1 ىذلاوه د وملف 0 اتت أدقل اقيفًاريتداك تالق عاد صلااهذخأ هب نورالا

 ٌءاشلاكلذكو نو ايدل رخو رح رعبلا اًذخأ عض لا ةرثكن م معسل قدا م

 لوانسيالو فاعلا ىهتشيال كل ذك م اعطلاا لك اينات ااذاىاهذنخ ؟كلوقنمىألاو اًدَسْدَخْأَ
 ا 7 7 00 هم ودم ىلا 2 وم <

 نمةءانالا و ةشد ركب ونأ ناك جنبا لاه ةصاخءانا سا نم ىهل قو ةجحالا لدقو ةيدرجلا ةءارالاو

 ةيايعفلعاماهيفل تع ةيايامدنء اهلصاق اهكلاس عنو 0 ة#ألان ا كلذو بأ م م ص م بي أ ذأ أ أ أ تتتت تتا تت

 نولوصأ لعن وحوت َح زم 4نمو زههفن ملوقىفةءالصو ةءامعتر 7 ةءاطعوت 0 ا

 جلاب ان ءانالاو هك رك ماعطلا مجأمهل وقنمةج اهل ليقو نات لاقى ولا نم انقلا اوهوأ

 رفح مول ى ىراصتالا كلان ءكا لاف صاخب مقلاو ءاقلكلا -ًأوهلاقب وبصقاادملاو
 7 1 هردلدك وة تهم هس مو |

 قرد رانا سك ادب 5 هضغن لعرب ب رض ه هرم م قدا

 1 و 72 سوو رتب 00 31

 قدا عز 00 ودادي * اهقوسن مثةَدس امتي
1 

 حال ىأ ىأ ارسعالان نع كورالِسيلتو بصقلا ند ةسعطقلا ةءانآلاو ءابآ هتدحاوأ

 هتراكم تنال ىأ يال كانك وبار 2 نالفلاقي تيكسلانبا وبابا ١

 ةيسلل م

 1 بأس اهدي ناءألا اهي ةيالتأّصاا نا كلذو هند نمىأ ايجات هئمنأضلا نال

 لالا ف ضاس اذكه
 دعم ما ةأكرادقع

 لالا ىفاذكن _بنهوق
 لست توقاب مهيمىفىذلا :

 م



 رطاخ ةوقىلاءاملا نآءلوق

0 

 هدم ها ررحو

 (كا) -تاناوالابا ء زميل لتف_-١
 همم م + د24( 3+ هع

 ديدش_ ماذا ل جرواعنشم ناكاذا ديد ءااوذ آل رز ىو سي ىو هوه

 نياك اناا ذخ لاق رماَبد ىذا“( هيلع تم اذيأ5س اع قاتلاغيو

 يتادقاةغاط ل نمألا ىو ىأنمألا ةنملا ركل تدخلا فو هيتس الفماعطلا

 ا مو
يغي دونا ىش 0 اكرنمناآلة -:لا ام, بحؤتسد

 000- "الع ايالاو ان أدشفهر

 مدد
 ارينرتتيالاع 9 همس اعل درأ ل يشف نيعب رآض الا فق يف ىدهلا لزم 7 رهف أ ثيدح

 تن اىورنا اوهنايدب : ريا در بيع ةنافهفرعت نأ 1 .|ىابس 5 لاق امولِيةف تدب ألاف

 يتأو ةريطلاو ىودعلا ثيدح ىف لدم هنعءاجدقو هغم» امرنا فلوقأ نا تا انعف عفرلاب

 لا ٌةابادُشم[ «» اوءاملابرشنمديز تأىتيرافلا لاق هدمسنا لاق ةملامث او ءاملانالف

 92 ةه«< ةرم * هر

 مدلول مقل بيا 5 ةيذاص ىهفءام لكت وادق نوع ةدعأس
 09 ا

 |اذاعأ ة ب جلا ٌلّثْكا فو ءاشعلاديرتالىتلاانضد أى هرءاملا قاتلا 1

 م اعلا نم[ ءذخأ اوي الا مان ةاامءامواه عمرا معك ثا اوعلا 1 :الاةسإ 0000

 ملا 110 لع لاعفا هع بلكي اعاودالاو اك ناللاهث لا واح د ءارك
3ٍ 4 

 مققنم نم نال جاو وقناة نيب موقنمبكل-بدز 6 ايس

:0 
 نيس انمفأتأ ا »* ةظاحو سانا
 2 ىلا هو - 1 و”

 حقل تبا هناكح رم 00 مشت لبألا نمثل واشرؤ لالا تو. عمجلا ثون هش

 ا دلال عبنك توم رعلا تناك ةملهاملا ىف كولكلا تام نم منعللا تدنأو

 الك رسنم نذل تب [هيلعْلخ دال باتل ادبع لل ]اك نر ىذا ثيدح فو

 نمشي 0 و هلع ن ملت امرومألا نم 1 نات ًاهانعممهاءاعدلا و ةيلهاملاف

 ْ ةَيئلا كأي ىذا وهليقؤ ماعطلا أننا أل جر و عّسشريغنمهنع تيمنا ف نيللاو ماعطلا

 ناو ألا هيفا عبط نالف عاى ءاملا فامهضعنلاقو خاركل ا معو

 قومل ص ةوهو ايكو لصف دفا رطاط كاست زد ةلو امامك قال

 قس ١ ريال سملاَ أوامر هرالهنغ معا ىأدنأ نا نعل ضقلا فو 1 وه ”التمال قسساذا
- 

 1 يل ولبالا ع نمناقملاىآلاوزعولأ أذار يدل نم

 ونا مشكلا نهاهسوَرَف َناَصلاَو سلا دش“ ءاد“انالاو اهمدعهت هلال تلا نمةعئتملاو أ
 ا
| 

 كم سس سجس سبب ببال 84 )سس ٌىٌٌّ-ل ([[ٌ[ ©؟أ2 ب( ؟“©ٌ لل ٌٌٍ ْ ْلٌٍ؟ا_ ت7أا(©يوي”©ةؤ؟ةؤوفوةوةٌٌلل7 -

 ةرعابملا



 11ه 71

 نماشتردقو كاذكم الا ىرأت او فيرمصتاب هلع لاو ءاملا نءوأواولان ءيفنالا

 لكفاش ءواد_او انابهانا هدو رطانل عشوأو رطاخلل عجب نال ىرهولسا هينا ماك

 اهلدرفأدقفةكر رم تس ىتا ةمدللا ف لالا امأو لص هقاوهنع ثيل اموبفنالا نعت

5 

 هاند درا اذهافع 2 نعت ابا ةنمريغتاغل أ ىلع" قيم بابا ده لاف ب بابلا د هد عناناب ىئ رس دويل

 عمام يفلان .نالف ىأكلوقردصم رسكلا ااا ل 3 ةرمهلا لفل
 مل

 نات زبر يادللا عتمإ كاناعوسو لكلا فورس مخ

 هدا وفا 3 ل غي 0
 ١ ةاالاو رار ع 35 0 هريطخ آس اتلا هأر

 0 اوال رينا أو

 ناسا سوما نعت #3 يملا را باهام كاك ض 4

 ْق ىف ةزمولا.فلالا ومش 5 ؛ وسسل اوردان فا: يدوم ههرك 20000 0

 6 هم موب

 ذاشوهوىل اولاقولاقاو وريبك 6 اوكف بسك بسح هياوع راض أب تأ: أت و ريا

 نالاد_هاو 0 ذعراضملا ف هلوأ ارك ملم لحنا م ولعت : ل4 مهدحأ يوجين

 ناجحا لهأ ةغاىفالاتاخالا عج قلعقع راضملوأ رس 5 كفلعت عراضالكأ ثم مرات |

 ينم ءايلاقرسكلا اوزوحم-ما ذودشلا نم قالا وضل انهل هيا ورسك كلذك

 هذ هىف راكدتذ ةوذشا| نال اف دوذشا اذه اوزاكساو لد : وخفالإ بلا اسك الوأ

 ديز ا أو داي ااولاق "دقو ينج نبا لام" ةملكلا
 هدو تف + :

 هياودب ىدتو ءاورءام * هي 7 اتكماذأم ىلإ اأن

 دشنأ و ل لع راذلال اوارغك دق وْك :رب نبا لاق أب ناك ام اهجو ىلعفيتاج

 هس اه ص نبا طر

 هيسنىت>كهاو ذاب اذه 5 هياوج متو "اورام

 راينا والارانلاويضاملا فعلا وتعال صرخ ضر ءارغلا لاك

 ءارغلاهملاخو ن 7 / نكد ورع :وأدازؤ لاك اردانناين هنافكأي قأريغ قلطافو رحدجأ هثلان'

 ننلام لعمل عَف برعلا ند عمشل ص نيد لاقو نكرتن كرو نكد نكيلاقيابغان ف

 يجذربملادازو ضب اضنو عَ ىَدعو هالي هالقو 3 َ 5 الا قاحا فورس ومةمالودتس ا

 هه
 ءاصنو دعبول الق ىلع مناد اهبفبرعلا رثك فرحالا هد دو روبمنمولأ لاف بع ْ
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 0 2 ( مرلا ىترلادنا مب (

 *( لدعملا نمءامل او واولا بان

 1 يالا هرّخسا اهيهسي للذلتا ناكو ٌفوُخلاَف رحآلا فاالاوواولا ايلا لاقي ىرهزالا

 انازايحاهل قتلا فور ارتاسك اهزامحأ ىلا بسمك اهارامح ال هنال ايو تمعسو ةسئاوهلا

 ىلا لاح نماهلاقتتال ف عض تمه-و ة-ٌئاوهةرهو اًقوحت ص تدهس فوُا ءاوض نمح ردت

 1 نوكتن ااا فقالا نمبابلا اذه قام ىرشوملا لاه لالعاب فرصتلا فعلا

 .|أاواولا نموأ ءايلا نم ةلدبم ىهفةزمهلا نمهسفام لكو بر لئمعاب نمو اعدل ئمواو نمةملقْم

 ارت نح ولاقت تور منال اًرَع هلصأ ءاَرعلاو نو تدَضَق نم هن“ الئاّصق هلصأ ءاضّةلاوخ

 يم وهدم_نباامأ و هحاصفى هولا سترثاذهامهل وص ىلا ءاملا او واولا ىف

 |اوركذ دناىلاءاسملاو واول نعل همّوهاتمفا واتح افاناعابلا ن ءلتعملاو 1 اءواولا ن ءّلتعملا

 ْ | ادع او ادحا اوانأبهلعج هنا ى ءرذو1اامأو نيعضوملا ف حرمشلا مست ةتواور ركواولطافياب ىف

0 

 بالقت اننلولسالا ادد اواناكلذ لع لهنا لود وق ةلنعتم ره دوما ضخ نم ضعت عملا

 فاالا



0 
 بني "نابل د تان

 مجم 5

 ان

 يسم اريح



 اذك ملاتاهايهابوهلوق
 ىذلاو بيذهتلاو لصالاب
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 ملت هاو تا ىذرلا #2 2 ةئارددمأ 0

 عب .طمو 4 8 امه أَ وم هوا الفا قم نالقبا ارعالارداو ف ىرع .زالااوش ديئئاو كورسا اهليقفاقلا تاكو ب فاعلا لعامل مل“ د بدانيزم ليتر عجرم أيىذلااوعاطأ يأ ||

 لبالاب سمي. ول الا ءاعد ماير ا 0 © ةيويفا أ ادولدَش الاقي مفتي ْ
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 يمال الا ىادلا ةياكح هن ةر كلانا سلا وءاما اناهالاقو كلذاعاعداها بيو دمي

 ىارلاصخ لو همحاصل ل>رلا 0000 ليقأءابم أبداع ن نمد اسا يارا

 ةياصللالَض ولا توم 0 هن ضيا ةمراوذلات |

 هيدا ا

 لاق هنعأطبأا ذاق وعدنءباو ارت ثواب هداني هنا لوقت هايج مدلناكوريو ا

 كلذهرك ضعبو ىلوالاءاهل ا بصايق أم ةا.لوقي برعلا ضءب ولاك نآا دمام ولاق ب ا

 ةةمو-

 ءايماولا عادلا تو ءاوكحاذا يمدالأ عيوب ملوقتونيلاب لادم ءاعلوشرا

 35ه وم
 ناةمرلا ىذ تدبر يسس؛# ىلاقو تريهياعيجامسهنملعفأ اوداياولا ببث توصاوكحاذاو ١

 لاق ءايهابباتوصءايلوقيواسوهفة يلا توصلايناينأ اما ,باجاقءابهنانوص مس ادلا

 هم ةّمرلا ىذا ىعو ًاهدشنا ىذلاى :ربنبا

 ه 65 ءاءو 9 ساق

 هكا اوكٌت وطمس اور وب لمللا ن مها دع يسرب هايج مواق

 لوقلارامضا ىلءلوهم» ايريو ىارلاريمض م ولت ىفو ىارلا توصدابتلار كب نع باك لاقو

 لوحآلا سابعلا نأ ةياورف» رعش ف ىذلاو ىربنبا لاق ١
 و5 ةكء”مه ا

 4 ةيكاوكترطسماو روج ل الا - نم * اريدقو - . ءانيوجرابا

 بيتسال مساوهومان هلل يقادا ب لا توصُ يا لاقو ىودلا | ىلقصلا ن بحلاوبأ هك :ًااذكو

 هدشنىذلا تسلاز عامأو ىرب الا هاه بواقمدا.. ممن "اكوريكشتلانب ونتنبي ونتلاو

 وهواذه ىلب ,ىدلا تنبلا لبق ردصلو يةىرهوخلا

 5 ةهسو م و مام 9سموس #د و 05-

 هبحاص يللا ل ضب ورلاءاعد 03 ىدصلاه قو: :اعدابعرتجدزااذا

 هم همس

 ل ءايوثلاةي 50 7 هيه ومفات ةسراعؤلر ل ىرهزالا

 ه ٠ه و يسع

 كلذك“اسنللو ىل ابقأ أها "1 انو ياي والبقأ ايا ولبقأءايهانوأو ة دس ف نها

 ىلا ايار 5 او. أ وم الب نا هاب مز رانا 0 ١

 مس-سرلا اذهموه هايها.هلوق

 نرعولمالاو بديلا ف
 هيصم ةهأ



 0 (هشب) اهلا فرخ ذ قاؤلا ل هف 6

 لكن انم او او دك اوماح 00 ايوا مكل ىذفابو

 ا -ةكلامعادعالا محازو را ىةغالا لاو
 0 ا و را هرعأ 0 مقا كلدفامجو ركاز

 0000 مانالوعرعَوَ « اهقاسن كثرت ريهذنبسبقلاتو

 0 ع ١ اوان مام مؤ هي و ور عامنا :وييسلاف وتفَنةلسَب طر 7-1 ريفا هع رايرب

 جيت وار جالت وضاأذإ ا” اذاو]هخ معالق صا رع .رئاكسف# ماغلا ملن
 3 م
 عترم كف ةدو كسر نقار كتلاذ ةواعحو ههم-ثو ليعق“ان ءةردهوطقل

 2 ا ا م |هوحشو هن وبدسو ىرهوملا

 نورك 3 دوك تاوسال راش زانق شع ةسسخ قراقو تا اومآلا عراضمنال

 رو سم

 ٠ ناهيوب ويدل لاقق هاو ما فرص الامتار ءانهتر ءأف هيون هيوبشاذ علاق

 انيخأ

 3 1 عا < ها ِ

 قرر اعل و 0 هنأك ةيرعيإنمامأو نو مويبسلاو

 د دعم د
 القا او 0 اوو هيوم ماكو هيو مسو وذ غبجلا
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 2 اهافواتل اهانثمع ةنمئا]ب + اهاواكأ ومئاب ,رلاثاو مكلاوتأ لاق

 اها ريع عومدتشاف #*َ اهانأ هن ىضرت نم:

 1 اهات انأول أل 2

 نيونلارامن الشمال تعدل عنو ملاذاوٌةباطتسا تلفت موتا ودنا
 ساس س9 004

 1 ةد" زععب ههنا 5 : ىرهزالا د ثنأو فيرغتلا لع هل رتوزيكستلا لع

 1 ا ا فا ريانرشم
 1 ٠ لين + أ 0 لئايرمل ليقاذاوغو

 /بيطنمتبققتا ذاع 3 .الك لكنا وب و لك نالفار هل للقوة فظ عقدا ىداذاىأ

 نا اهتدتخاامىأ "نيله الو ةرفااون لفتت عدلرعلا دز هتلللا اهالانؤاخن وألا

 1 ا ثاندقسالا ف لاقثةلك دوو اشيا وواهاو عنيفا فلوقو قربا

 ةقلكساو تقال ناوتدقج بالا تدم هدب ّق مقا تما ّ
 5 مده يدعو دودو ءاودو 7”

 هد اود .اوهدتتساو شعالا ةدتشساو تمد#:دقوةيواووةسئانةفاكلاو داق اوَتلٌعمصللا

 همعو

 لبق لات ثزانق' ااذال يخل كاذكوكذو غافل ممرسساو لخزرلا هعدأ (مهقي) تالتئااذا

 اودرف



 تك (همو) ينم « واولال صف
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 هلا ىراهلا حارا 0 يملك 1-6

 نازلي عرش نات هانانآراو عضو م ١2 ملولاووريق ئأنانالا هون ىلا دالبلا دارأ

 ةرغكي ماسلا علووءاملا ناطيشمم اناهّلولا ثيدحا فو ءوضولا دنعءاملا لامعتسا ةرثكح,

 راما يع لانامأو ءاملالامعتشا

 #2 2 2 ل ل مود ودهد

 انوا قالا زوعنأ ف »* انوكس هئامدرب نهلب 0 انو ىرقضوح تصدق. و7
 : يسم

 زاهتلادمو (م) انيس اهداورلا ةلاولاةلوه يرش لاو سيلا نرمي

 جانصةهودولا (هوهد) ىثلكج نما اوذالاةهمولا كار ءالانبا ه سدت ااه

 ٌتودربعلا اهوهوو جرا ناذكتسومدترف عزجاذةوصو باكل سنا

 راجت ةيؤرلاع هس ”اعلو> هوهوبو كلذ لعفي يهمل نش تلو

 هيما

 لنور مو كذا بقل مناك تخو ود 5 قفا ها اوهوةعيصاردتقم «

 يرسل ليوملا» وفق تيرفو هليوص رآه قلح ف نوكيىذلا توصلاوق
 عه انكر

 يف

 ريغ هبشهسفتن م امتي ىذلاوهو هو نوم سرفو ةحوشولا برفلا تاوصأ ندعي

 4 وراتب كي ًوداهإلا لح توضلا ىورخ مهول ع هرثَ هيفا نصل كذآ

 لوقفىوضاار كو كلاف 3 هوشوملا جيانلا عن ودو 05 هلاضي ًادتشنأو ٌقهَتلاماوُهَو
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 ةعيدسارد تقسو ريب أرهم هننأك سب تلا كرادي ةقمشلا نمو هوب قمل داو ةيؤر

 يك كرب نا لاقو هيلع )ب ثننتقةرثك نأ ف سلال ءذ بهي لكلا اذهب نءاتعم

 ةاؤهولاودوهولاو هيلعرسيتما وف سثعوأ نام نموذردق ىعهثأىأ هنثأ نع ةعيسَصلا

 د -و م

 هوهو سرف لسقو هقارو صرحت نم وش لكن ع كيد اكي يذلا ديدشبا طيشلاا ضي لمخلا نم

 شنوا ديفا .رففصي ليهمنبا لاق اًطشنى رمل ىلغاصي نتي و وأ
 7 هدو وى هه.

 يتساااياو سرر 3 لعزل :ودسم هودو ىجاصو 1 4 1

 2ك

 داؤفا!بوُمْمءاوشولجروءالمالا نمدعريىذلا هوخولاو اوفو وفر فال وو

 45غ .جللاو ناني لاردجاولايولوقيف نو نموهم وارغا اهيو 6 د(

 تيمكلا لاق نالفانش 97 م 0 دو نلقاه واعلقاوج امتي رع اذاوءاوئللذ
 ومو ده

 فاو لي لاقم 5-3 اهلْمم ف ثداوتءاجو . ١ 0 عل

 متاعب لوقدلثمو لاكن الفا. ريل هلوقىزبئيا لاق

 ثاظش مسا ناهأولا اوهلوق

 ََك .رضاتلكتا ىلاق

 هعيصم هأ يا ولصالاب



 (هلو) .  ءاهلا فرح ع ىاولا لصف 3

 لا اورادلا انت . ىدعس الك ؤدلاجاماذا

 أها و نالكلدبلا لاول اووتاهلو ل جزوب بطلا لثمرو ربارد را ند نوك اهلولاو
3. 

 اههلوأد عراد! اهو ول عطجاواح دز ىلع نزملا ةذيدش» اليسوههلاووملاوو ىهأو

 8 اوكا نيعكءا املانمئئالم ٠ هلو مالو 9 دل هاح لاف
 سوو9و2 2

 اهاو عال لك أةرقب رك ذيوشعالا لا لاو نهفاهدإو تقراف لكو هولا نمل هشسوملا

 اعمْجاادنع لكَ اهاهدّلك ع نءْئل 24 اهلاوتابقأف

 8 هيلا تأ هسيلاٌسهلو لاقي هسيلادت ةيفاهداو تدقت ىلا هوم التمقان ليمن يا

 هيرست دعم هلاوةقانو هيلا تويم افلا :رثةقانلام البلا 20
 ...ماعللا مط نودّلاح اهل 4 مايل بفرطلا ستيلا تيمكلالافاضبأ
 هبت م

 ا !ابملا يرهوجلا اهدلو ىلءاهدحوذتشااذا /هلاوةقانو ُبِْجبِهلَو
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 0 0 د لاين م هاك كلل اهليقامةرسسكلءان زاولا تنزاصاه دز لغاشوو

 ١ د قلو اريدك انمي 2 هلطسوةملاو 11 ليفاطلا أك

 ا م دااوملوأل ثيدحا فو عيبا فبيذهلا هاذه ماو أملا نيك نأ هبسلوُدلاو

 لبجرلا يووخ لاند واهداووةدلاولا نب نوكي هلولاو اءامسسلا كل ذواهلاو لعمال ىأ
 م20

 وبال اهدلو نعةدلاو أل تب دايس ف لقوله هاو ثمل دقو هداوو

 90مل ميبسلاةنتبدسفو هلا وىهفاهدإو تقراف نأ لكف وب عيبلا امه
 5 بسول ه و مرعب

 دقواهبلو كج ذبةلاو العجم ىأ كتان وو لنا مك ةكتةعرفلا ثيدح فو اهداونعدإو
 فلس ومو ءةومكمو خيتو لونا نعى هنأ يدلل فو يل 1 نامولوأ , هلك ة سدو و ودك

 نمىشت ىرعو اءاورو ٠ .ةوملانيعك املا نمىةالم + ىرهوملادشنأو بهذذءارعصلا
 3 !الدلا|هعمْثقررْبلا نماهعفراذاغةردنك ولدان أى غبى ريزيالاف ةوملا ىننكءاملا

 5 جلملوقو اهلمتالراغصلاءالدلا نال ةلوجتال ”يلماح ادنأ هن
 سال هو هس

 2 5 حج ءاوهلا هلال هل ماما لش 5 20000 نوف

 ةاليلاو ةمذللد ةزمهواولا نمد أف هولا دارأو حاب رلا نيك نينحامل عم الحا رلا يع

 ىهست توبكتملا نأ ةغالا لعأ نمت مغنو ديردنب لا نيكل ثا يوما ةييدنلاه رلا

 ش 3 ةيفرلات مرح وسانلا هلو »ىلا اللام او تدب سم ولاق هلوملا

 20 هب
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 بشلل ا ل

 فرت ىذلاهروألاول ملا اقرت لاقي 2 يملأ هرولأ )2 دو شا فنوللا | 15
 مس لا 2

 :روأبتك زاشرو نوذقواة كلان .الىدلاوهل قو راع هنالك وح بورك 96 ْ

 لاق مركبا ةطزؤت لل لدعلاب“ 1و اهررد انما كانتأل

 واسم د

 شان عم ىثفامويل بلا ىلع #2 تلاع نيلافرل

 ةنعطنعب ام ادا لاق 1 رول تك رود قوءاملا ةرتكلااقكا
 هم  ةمح لو هع

 قاسسمسل ى ان تعيب + 8 ر 0 ١ سئفدلا تب

 تره برص جو

 كماَتاَو ُّس شلك ةقاو بايخ لنا نهنالاطتقاب ساعتب سيقلا ضال ودبل

 هرودقوح وظأ قت ناس ذهول خبرو قمل ل نفر لع كو لني راس

 ورا كنساقتالىتاالامرلاهرولاو رو اهننلخر لاك قدا عتب تيد هنو

 ةافرَو رو ةقاذح يمل نكيرلاذاءوشلا اذه هاف كلك 1 رولا رلا اب اواهنع < *

 ىف ترو ل كفرت ىهفْتعرَو ملاةرثكلاةَصولَعدِب ا

 رادو + لقسم رو باو فوُح 2 ىذه لاكاشرظمرثك اداه زو ةباضنومرو باتو
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 غوقتىذلا ةعّبلا| ميكفاولا ف 0 ةئلاهلار 2 رول اونا اةرملا كرش رولا ارد اوةه ا

 لت هالتك ا د ءاولاك , رطل ها ةغلب مهيلصتيخعذلا قراتلا تي لع

 قو هني سنع 2س الو نع ةفاوري بالو هتبابهر نعبشار ل منزلا ل نار

 تالافذ عايل هقول 69 ٌفهاو ىؤريوءاغلا باوصلاوأشب ةفانناهقارابخالا شعب

 اولا كرب نيالا ممل اوهةمتساو ىورب و :تهةيتساو تهقي أوتهقودقو اق 3 ةسد و ؟ ةيهيو ١ :غوعوعا 5هبيح

 هخنولاافأاو هقول لاو يا رتهقو مت أو ةلالد هقول نواف أقل
 . ا

 لعالل و هيلغهلتا لد ئتلا ب اثكى كازا هتورع . 00000 ىلقلا قءاخلاو

 هموؤو ةددو
 ه0 ادم تس سا ع نعتفة-االوةتيظافو نع هقاؤالو « هنأ .ئابفرْنعبهأر 172 الَناَرت 2

 ١  2تن < دمع .41

 هتلوفون عن هقا اونا أودلاوف ااديزونأ امل ازا الا سياح نع رقالاو برب ١

 2 ولا( ) بواشنو ع هاو فارعالاّن ياه اوروءاغلا حو ور الا "زك ٠

 داو نبلا3 :اذققل ل ةغلا باقذ "كرار نوار نزال اواددنولا تكن مروا !باهذ

 لمت اوفو و ةووا اهواك ار عونا ًلةوو سايقلا ىلع هنو رةنو لش

 دلل ملاكم ءداف |[

 ةردص#لابأب رفوحهلوق

 ةيلمكشلا فاك
 ةقيعلا ىف أشنأ هلىيرب

 هسضصق تك ها



 ديلا ءاهلا فرب  ه ايو ءاولال فا 5

 1 هلوقوحن سسأ:فلأهل داعيا ةيئاقلاويسأتلاف نيعتلا فرم

 | ةدشلاةناقلا ف ىو ورا لبق ىذلا فرحلار ءشلا يفاويفهيجوتلاومذس نا يملا أو ريص
 2 لا "0

 نايلوقتأ 7 رخو .ةغللا له ا لوقا _ه دان بسلا كاذب ا هحفتو همضت نأوه ل قو

 ا م قيل ىوان قامت ناتو * _ هوقكدي لاو ورايق ىذا فرملا كج لالتا مح ولا
 1 نع 93 :

 | لاك هويات فن 3 0 5و ا و نا
 1 قران جي د

 م نس ويح يحل
0 00 0 

 الإ جة ديريم زير كرجل

 ير سم محم 0 ب ١ - يوكل نيدلاريجدق «. ىذ هري غلا زوجحإل دبس ملا ورلابنجيىلإ يذلا فرملا

 ينام انيك ةجاعمتقيسارم ممل قيال 1 ذل

 د د نبا وم سنك 2 امم ىزنلا

 | اهيفداوقعم 0 2 0
 7 أ

 00000 ا 7
 كو ١ / مود 000

 7 ١

 نالثل ف

 ناك اناهتشاذر نيفيا قديح ورانا يرعاك لب دكرذلا

 ١ وو هولا بول ىرج كرف منعا هحودلاةلطمناك اذاو همدقم 4 وهلذادتقم

 نازي 9 هت هدو

 ٍفالتخإنم ةوجو نانو علل اهيج ون ىعمامنا لاه ٠ ا نة دول

 هد_نعْكلذ :ٌريددَت و هل_.ةتاكرحلاف الة خايف لاخلا دمنا كاذك ن اكول هنالتاكرلا
 هي ويم 1-31 و ,

 تم و ناب ةيبجوول وزرخلا ن نم برن ل _ءقوُذز زرع ةسس مجولاو
 2غ 04002
 0010 يااا ةءابلاوراوابتج دس اوبال تهدوتس اون دصاذكن 5 هدو ًاواهدو

5-2228 
 ١ علا ا 71 ةدومدوم

 هذهومديتسا كذكو هيأ, لع َكإ هوداقن اوبلغ مهلا ةادوشيمأو مشن ءاديتساهن 2

 يفر 2

 0 فايل 1 حم ةيداووةيئانةملكلا
 00000 دوطعلا برئالاوهديتساو « ددتامدعباو الثا ىح

 , لب لاقلماذهواولواو دانا ىأ

 و ةرمءق
 0 00 تونا يح لب مكن ردود ا

 ا يتلالاهذولاوةعاسلاوهوداقلان ما او قيس او كورولا ههرمأ» ناكىذلا اوعاطأ لوب



 هال (هو). ٠ ءاهلافرح + ىاولالضق

 نانانبل نوموهف ههجبو ف تب رشاقة ينو مالا لاو وس يحو وسو 2و |

 ءارقلا هلاك بتاتا اذ هعوجباأنررك كا ادع ا قتلنا :

 فان لوقت: سعات عمو ةارغلا لاك هحولاهل دو هاحلا َكلَذكو َتلعفدحولا نمداصأن اكو | ْ

 .نولقمهت اكىرعزالا هولا نما ذوخ أف هارأر هش لاك ىايقتستىأ اذه نمرثك ًابوموجكنأ أ

 قيرطل ارث نابتسا قد ةوكذسيو هوطَو اذااهحوكيرطلا سانللا اوهحوةموقلاح رتل | ظ

 | يي ,تنابتساىألدسلا كلت هجاو تك ] اذاده2 ىهفءامسلا تح انوش دن |

 هه 6 ىو
 تنأَو ءفأ زله ىو هاما الاه دال,

 عمدا لفت نمميحولا اوُلاَمَكا انما افْلاَمَدلا ٌليقاهلام افابسرغ طلال هد كارعالا ٠ْ

 الو محرلا نمءادبثتح رخاذا داولل لاقي و يوتا لمقا كانو حاتتلاد :عاعمم ادي

 و عدعلنشا ١

 هيخوتلاو كلذ ىن بح برعلا ل بخ نم سرقوا نايالوءالجرتجرتاذاومِحبَو

 نيرفاطا نادت بالا قادءسرفلاَسَِحوتل ليو هنودهنأالا ف دصاكمئاوقلاف

 هسوق 1*2 را

 هلوقلثمو كلذويفاقلاو هيسوتلاو سيسأ لارعشلا ىفاوقفو نفضل 0 |[

 و هو ءوسدو 225

 اح وداملاوسئسانداسلأ لة ىلا كالو بقفل رعت 35 بصانةممأ يمهل نيك 5 ٠
5220 

 50 ب7 0

 ليخدلا فرحا مساوت كشف رحكأبهريقتنأكلتال هجر 3 د, هلل قانا و ةسفاقلاو يبيتسأتلانَ

 زو ابهرشتن كاوا ةياقلا نيبو سيسأتلا ف نيوىذلا فرماج ردوا

 هريغو هيجوتهأ لبق كلذاو ةقءوتاو ناصاةيج هلوقعم رفاق أسدقلا رم لوقك كش

 ىذلا فرذلا دكوسوخ هيحوُتلا ىربنبا لاق ادعم ىورلا ناك سك كر ما يحول لوقب

 ه وو

 هنعش دعو ريغال ملاديقمل ىو لبق ىذلا قرحلا يومنا يجول قود ىورلا لبق

 سسأتلا فلأن يىذلا فرخاامأو ٍدالا لاو ىرشاو ودحلاو 8 را نعش داك نيف 0

 زيحال لدللاو عايشالا هتكرح ىعست مدن ودل لا خد ىهعمو ليبخدلا ىهسيلاف كو

 هدي سل اوان هبجوتلا قالت نأ كرو عابشالا فالتخازيجيو يسيل نر

 مضلاورسكلاءامهقالتجا ىرهنأالا هبجوتلا فالتخا نمش أعابسشالا ىفالتخا ىرب

 هحوتلا هحقتس لياذاو عاب الاو هيجوتلا ىفاحبق مضل اوريسكلا عم فلا ىربوازيئاج

 عايسشالا ىالتخ ال هي شفخالاو عابشالا فالخت ا دانسما ربو عاسشالا فدحاسةتسا نمد
 ةيحوتلا نأ أ ىح هنال هلَمثَمْلَةضقانم ىرهوملا ةءاكحق لاق اًذانسرمس كلاوأ اوأمضلاو فلا د

 و

 ١ رشع عساس برعلا ناس 2 مرا (



 (هجو) ٠١ "اهلا فرح :« واولا ل ضف 46
 ٠ ىذلاهبولاءاملاوءاجولاو طهدعيامهد_ةفز كو هاجىأا علع هللا ناوضرةمطافةابح نماثلا ا وه دف 7 فى , ب ِط الا 2 آ - 1

 ىف < سو ه
 ايزاوالاقتنالجرا مدا ازاملاهَحاَو او ونهج وج بو لاق ةهاومواهاجو و هِبماوهدصقت

 | قولنا الص يدحقو ناللفراد منجم نالفرا دلوف اوقن أشعث لغقت تاامامهو نانتغل هامل 3

 | لزبساتلاوقدغلاماجعةياورفو مضقوواولازسكتو غن ذحو جب اقم ؟ودنغل هاسو هع اطو

 |هيلقافامنفالخج اذا يم ودلعرو ث.دحلافر ركتدقو مع وةاقث اهلثم قاولانم
00 

 ا و وع

 امهعكوجوا 0 بويل لو

 |ماه لص ل مودم وااو

 مظومدقر بو انبادهسدسولا جوابا أمل اشم نمد سعولأ مزاللا ل عقلا حو ونت او

 ٠ 011 سدقلاى سال ىربنبادشأو سانلادنعاهحودل
 ا 20 7 سدوص 7 و2

 ملط 0 0110 3 لفرص تمدانو

وحو وردك ءاج اذىأ انو رام شال جرا هودقوةهاجو قد هو لدعاو و
 ا دن

 سل زوم 26ه مدع 24

 لا هيل نسوا و كفواس هس وجوأو قرت هيو ئه هيو يبو يت
 ه2

 1 عه 2 2 1 ريهر نب دقن يده نيرواسملا

 . 9 و «ه هك و د63 وو 3-5 ه م هر - 2 7

 0 اوباما 3 ىنهجو ا مدعب فاوغلا ىرأو

 تالءامم يات 25 ر عه ها - و 06 ىو

 | ىلع دامو فاح مدانيد حم ومبدأ و نيهج -و وذُىَأ هت -ومءاسكوءابوذ هج ولد راو

 سو و سور

 أ نييرغلا قكورملا ,اكسم ولا ندْحَألا اًيجالت يلا لهن دحىو كلذبهسشتلا

 اههحوواد اواو وْرَق صرالا تك 2 لورناك ايدل اا رطل ضرالاَت هو "1

 | نسال ىو لافم ىأرعالن انمار هضرتأو اههشورسكرطللا
 مدع راازبدتسم سلج طئاسغلا أذا هنأ نعي هوان الف هديسنا رشا لاغأو

 5 "52 ١ نحن سوأ لاك كو دولا مازهنالاهلابقالا هولا هئرخ خيري

 - تالا ه1 هد ٠

 فلادهجو نم نكبالو 35 نكي بابتلالظال دعك
 سادسا

 م

 أ« - ل م ع

 د فاد هو مربك م حاشم طلاق : يبارعالا نبا هود تسرك اذا لجرلل لاقيو

 ع رلاتوجولاشي و ةذالولا نع دف لا يقذف أما ىدنو توما بلم عم

 ١ 727 وه هو 220ه

 طولا الف نالفداه ل اقيو مرداستلا فوقالا طاب ا هجو د“ كدشملا :أو هتقاساذ! انبوب ىصيلا

 ا و همر روك

وج ىلع لماذ وطء ئنو عسب اوداّقنا ىأ
 ونيل راع فاعل ةدح 

 هوحجو



 46ه (هجو) ٠ ءاهلافرح * واولا لصف

 انو كي

 ىلع كلذ تاعفوا ذك ةهج ىلءاذكت لقوقيرطلاة وج ديزي هتهخن ءلَحو قورة دهاىورتو 1
 سم <

 هدتوب مرج لبر لوقتواذك هوجان لوقتوتلاةهملاو نوطاةمحجو سلا هول
 هتلمقّتساهحو لك افعأةهجدلك قاهجشو ةلبقلا ةهحتولاو داوسلا»تهج نسون اويل

 نيالا بهذدبلا ع 35 0 واواميفماتأا لص نالت وجو 7 أكلات هو ةفتذغلاو
 - "يي لد ثسوس 2

 نيصح نزع دراديز وأد شنأو محفل - ةىمدالالإغو اهي لح رلا هدي لاقرب

 ئارذدن ٌدّدب تقاضامو 23 انهجتذا لسا ذل ٌترُمدَك 1 و

 رو وة 7و هس

 تح ترمصقو نب ءانلا ىدنحاو لضولا فا نفل انها مدارأ ىذا ارانهسسو ل قعشالا»

 لوفطل ىربنبا د ثنأ سرق ممسأ ًيلسقلا ليقواهعضو مى ةروك ذ لم ى هو هشرو ةمسا”هلسقلاو

 ساسو اد هب < دع

 ا 5 اا
 0 م

 ءاتلال- ضاآ نال هس تا اكلنا توف ل الت :ى دات دداَجس دعس ١

 5. ١9ه "يع سبه و ه2

 كيلاو وف ثق ووهفنبجبوث غجووة باس وهن يو والسر ذك هملادخوو واوامهيف ا
 دوو د ه6 اى ل صاع

 هلو هيحيري رخ لكدال عقراتمناو دو ردل هيو ورا عرضت وأ

 عوقوببصنذ هليوم هبوط تيم, عجل ةولاق كايعللا ن نع كلذ لكمشو ا

 نأ هج: «نمو قتيلا رمال طبر يوما خو الضفام لغو اع لعيتلا |
 مي سلا 1

 ربك خو لعبا يقتدي الفءانبلا ىفٌعَضورجعا ىفاذهلصأو ىرخ أ ةوجنم ماريبدت مجول

 0 وه مج موم وعما ه) 1
 هلامدهحورخا نوف واقرا نع ىبهلاوريبدتلان _بحرمالا باب دنس عوأ ميقييفأ
١ 

 توي

 يبدَتلا نس هم هيلعدج وب نأ بش .ىذلا هو ىلع الابد ىأعفرلاهانة وجو لاقي ْ

 ٌضَللاعشومىلانقي دامي لا هجولاشي ةد- دعولأ هل ةيعوضالا هبت و ترش لاش 1

 رطيوحو لا كر اذه لعن وولف بئر ر خ لكلال بلطلا ىلغ

 لاشوحو هلام ورح ادحو فار ءالاننا هعضوم للك حض عطوطول-ذفامو هج

 قيضرلا كاان اوملاو يلباقملاةهحاوملاو كلو اما( توفاه هوو لانك نو ْ
 او +ه |

 كَ راقت 1 اد .ىا كه اع رفا و كهاخ ووك شاسو .ووه وثنللا اد 2 ١

 ةلزادما يرو كلر ديال رو كرادتاجو ىراد ىنايعل اىككو افرلنوانعنا هاما هوبي لمختساو ا
 ا هب

 نمو لعمق ناوضر دل ناكر ا ,مغاقائ قر ةست اع ة دلو كلذ لكن هانا لدنتو ا



 (هجو) .., .ءاهلا فرح :ه اولا لصف 0

 ىنلاببطانخ اوووشت3 هيلا زهيهسدمب نوزع ون كلل ليوكعو ووو دارا

 |و # ىو. و هع

 ”جوالا نوكستدقوىنايعللا لاك وج ووهح وأ عجلا ومالاَو وهدارملاو لو هيلع هنا ىلص
 1 تيمور اسدردد ريهارأ مك دود .ةناكم كوبان ف صم نأ مهن :رو ريثكلل

 ا ادور لت تال او اسال جا نلا لاك .ههجتوالا كلامه: اش : لكل نوزع هلوقو

 | .متوتب باونأت ناك ًأةنابهتئف توكل قئلادكتاتيبلا ءُردْصَلاَف ٌةعراش هبات وس
 ور ” #0 ه 82و

 ف ةد نوستآثن د1 اىفو ةيشكلاه وبابا هيفىذلا تيبلا ذك لاق !ةنإو دصسلاق

 ئ و 2 و ه2 ' و مهد

 داق هاَ
 ايت رك 2 الءادردلا ىأث يدحىفو اهتداراواهاَوع

 و

 الروج "الانسي دك ب وغلا ةوحدارأ مكتوب نينا ةلاَضلوأ

 هيلو سفك اراه ىلا قارا هوا ذهل قو ها اة هيلعمادقالا ب اتف

 تيلاواولاواههتوؤاولار نكبة سوو وةمجول متنالاو واولا نم ضوغاهلاو ىءعةهجلاو
 4 - هدو

 تراصل فاه دك ”رئدلاو رداضملافءاقلا عمعمتجالامغاوتلو اواولاف ممامالا ف

 ْ اىاَدهاقودَماَ تدعقدال وقد. ءاعىب م تمتدأو ”اتلااهنمتلدا اواهامقام ةرسكلا ان واولا

 و
 م ماج 2 و ا ا لاقلت

 لا : ترعب هتانكلا شم
 هوم سمم»ه

 راج هن واني ون تأيلف كلاملَتْقعا و لا نم

 لن 9ه- 5 . د
 محلادحوو ةاما لدار كر دارو« الس راو 0 ١ وراهنلاةح ول اعدل اوقف لقو

 مهتداسع :وةلاَْوْحوو'هرحاقاذاداهاتنو هن « هداسقت يذلا ليسا مالكلاهْجَو ودا
 ١ ا م

 أ لالا هونك ىأههدنو نع ثلا قَرَصو مو مهدح اوههؤاوحو 1 وهحو مهدخاو

3 2 

 ةوود د موه و 6 ووعد

 ٠ ' واولاواهوشو واولارم كر ةهجولاو ةهجولا مسالا ىزهولا هوحودتوج و ودخوبو ودة

 ولورا ذه قه لورد اولا عنتيل او اولاتاياهسالا فتم 26

 اني وسلا وب ىف عض ذوم ا اعيج هج ولاوةهلساوهلقأب كفيك هنيحأ هو و رصينال ىأ
 سمسصو | © -

 ا 0 أ أةهجو ل ضو

 وس 29 زورعس هرم ساس أ

 . درطلانمداوف تالدخ اال 2 هقورةهسو لصور اوحادبت
 ماا

 3 قر سس سس



 +“ (هحو) ٠١ هاهلا كفرت نب واولا لصق
 قولا 7

 ةقلعتمنموهد عدس عي لاه هناك تايب لعافةؤامه اوس, رالا نم اقل نما يحال لالا

 لاك ئربناىاف . ةركدّتلا نمي رشعلاو ىف اذا ءزلبا لوأ لق نوب ةسيلع ماكتت دقو تاه
 عجباهنال ءاناراهياءفقو'اتل ارسسكن مودرغم مسا ىفان منالءاهلايا هيلع فقو انلا تف نم ىلعونأ

 ىذلااذهوهنمو سوهو قاسكلا نع ىرهو+لا ءاكخ ام فال ذ سهو لاك ةحوتملاَتاهيهل
 ءانثأى ىردزالا هديسنبال مكن اىفهنيعب وذ هيفو مدبلا ىلا هبسنو ىرهوملا ىلع ىربنباهدر

 ءايهاب 4 لوقت نأوهديزوبأ لاك سانت وصلا تملا ورعوبأ ى كو ىلءهم 3و ْ
 و 8 _ -

 اورو! مونيا و رئلااضيأهبولا ومد هيو دولا (هبدا) 8( واولال بصف"
 مدددوو 25ه  ضدرو 1 هدد هو<

 هبوأ4تهبوو ات هسينأرماللّت مة ىرهزالا لل درك لانا وواهبوهلشوو ا

 هو و2 ه٠” »رف وم ه9_22و هءإ هدد

 هانأ تميودونأت هو ا الو هلت "مانت مالاوعواببأ +باتمابامد ا

 ة- و :هءوعءدءةهميهو

 هيونالني رهط ىذوعأَسعْن أبر عوفرم ثري دج فو ةيَقايال أهله بوبالودب هبوبالتالفو

 نمكلذ عمود»و هر هيلة الودن 582 .لقومتلذاهل نطق هاله ءابنعممَبأل هقلا ىلع مسقأ ول |
 و هع

 يي يعاد

 عمد بد وهنأ نيس | لاقيو كاع يا هبراتايشالاو هلييدف لصقل ٠

 و و هء<ء

 هودي ياو نيمو هيا متيكلاب ىلا ىأ لست ل دئماتلارمس 9
 لاق هنأدب نأ ن نبكىورو هتنطفامدي ردات :اموهلتخأبا ًاداهرسكرمابل هي

 عيضتىأ اًهاون هون تءاجلاقيهار هلا كلذ نعهتعفراذا هنيريخ ىلا مالا كلذ نعد هي اللا
٠. 

<2 

 تيكا !نيالاق ا وتجألا ىنودوجولا ىسارفلا ىسوووُبولا عباد فورعم ولا هج ١

 اهضعي يشي ىلا ووك افرك ذ هنأ ثيدحلا ىفو تمضنااذاواؤلا فاريثك كلذ نولعفبو

 يرش خلا لاك ايلف ل ةيمنفاهأدارأ اريثكه اشتر بلاء وجو نالاضعي
 وعوهءسهو

 فوه ةّدسمئش لكوو بنون اراك نيسان اقدام نأ دنعو

 تجرننيحت شاء تلتواملاجأةلسجأ ثيدجفو هلا هوما اعبي ليتل

 الكان اولتلا ضعي صر مو هيلعهللاىبص هتتالوسرت ولاهل تلا ةرمضبلا ىلإ

 و ه9 7

 تهيج تاني اوق لد وطثد ندى ماديهع كتم 2 رونقا دسم توجو ودق لوني لممنم]

 و مصاس ع 5 2 «# هم

 عضوملا نم با ئهو نكاد تازأ انعم ليقو هيف :رذستكتعا هوذا ىلةتقادم |

391 

 ىذلا ناكملا نمانمتلزأى أ ا و عمن نوكي وىبتقلا كمامأ أهل يسن رم ىذل

ىأ امين نيدلا كيوم اننلاعت هوقو. اهحولاو كمبو وزابت رم :
 َنيدلاعت ا



 ءانهلا نفرح :ه ءاهلا لصق

 نونا ألقي نم راه ركذ ىتلاتاغللا فتاه لوقت ن هبرعلا ع 1و

 ِ قالا ملا نمور دوالب أجا لوقينم - موخمو 27 اناهي ايما كا مناهبأ 5 وعام 1 لا

 ] دشنأو نّماح اول هتف ىتءاح ن مءاملا تفداك“ ءاتلا

 0011 م - ءوم9

 اي تيتان نابقكو و هلكعنتلاو ضار آلا فود نمو

 1 يصقاارفلا نيوثتالب فلا ايلاعالامعتسااهنملمت :بلاود هلا اهانةماهاكتناغللا ةذنهيف ىهو

 ه7 وهد لاق 2م

 ليك اودعودب رزلصدالاو تع :و تدي ربما ازرع تاهيه

 2و

 مسدملابةعدللاكاوعش د راع ام ران ىوام

 ادشايعتةدايسي .ونأ ٍماطقو 1 سا [ةجاهلمح وثبت : ءاهاهلمرلءانتلا نكن مو لاق

 لاك ةصلاءاهلا قطة نودعو
 0 انافدقايعَطالاَت اع . انعام لعن متابع موس

 | رم لمفلادن قايم ااهتوكل رم ىتذأا ؟َتاهيه فلوق ىلع وبأ اك جنبا لاق

 رسغفاف ةرظتناك ناواها ىرخ ا ةيحلاهو لاق لاا يف ىف رض امردق ىلعاف ةرطامن كل هه

 تاهفو تايه ة سم ىنج نبا لاق اذ كوكو كدتعك لعفلاهب عساس كلذ عمن وكس "نأ عنتمم

 | ا اهنيعزاه وألا اهمالزامّرات : ركز عار ايازنع تاهو ةيئظومب قو قمار ةقور سم
 ا

 ١ ى ه2 ةسو5س

 ةيسصرملا ةلزنجايلا فعضنمءايه يولي نا مدكعو بصيص بابن متالذإ ىهفءارة يناثلا اهمالو

 ةيللالهأضءبلوقاذ.ههاهلا نمل, زمهلانأكت هيف ةفلّت اهي ديس ةركرَقلاو
 |تاههفزوح شةشالال اه نآتغل ا مهامنا ىرخالا نمالدب تسلا مهادحا نأ ىدنعولاق

3 1 
 | ىزعلاو تاللا ف كلذزوج الو لاق ثدنأتلل ىلا عييما:امتاهف ىتلاءانلا نوكتفةعانجب نوكي تأ
 |50باوقلالا تلا ةعابابقدازتالانلانالتم اا _هأنسنوكسسيإل تكول نال
 أتاه قروي :رهوطالوقد:ءي ربنا لاك دحاو فرج ىلع مسالا قينيتدئازءاتلاو ف لالا

 | نوني دقو:انلاريسكيت ايه زو جيةباوص لاه عجب ا"اناهيفىتااءاتل ا نوكيئوة عا نوكينأ

 صولا لاهم وتابع لاقيف

 اهعوجتر كيلا“ اهيعتاهبكو ابسلانمريمامأرك ذأ 3
 سمس 8

 لاق هرمسفي لو جنبا هد شتا هدي_بنءالاق 5 هايم قرم هاته ع جامملا لوقو

 هواهههلوقكرب نبا لاقو ىتربال ع ذلا ىشلاودعبلااهانعمهريغلافو 111211110

 يبقا
 اال, ف



 (هي ما ءاهلا فرح « ءاهلال صف,
2 

 سه تلد م

 م -و ه9:9#و هوس با | |١

 ا 5 دخلا ءاهأتالط
 6 تي و

 1 عئرلا هلي ةنللا عقرأو « عب زلات اي مصل مخيف هلوقامأف ظ سامع <

 ىلا ارعالا نبا ىكحو هيهدبع هللاسقي , مي الف ةيايث سداد ََو ىلي ىذا أب ةرسسف ىلع يأ اف

 ع راهن 2 تنئلادشتآو همه ف 4لاقي ةيايث سدا يشب ىذلاوه مهلا نأ

 0 ةوتودقو او مداتقأ انعف عيال ن هو ةمنغلا ن نمت رابعأ عد رابغ [هلوق

 |سئدناكناوهمعطأ أو هسدأانأ لوةمف عنضامو لك ًامىلايالئذلا عن را حئرلا هيهلاب

 انهض تكل لو و 0 واخ 01 اذهىرف و

 ءميش كه لاقي كي ىذلا هسهلا لاك و

 2 هم

 0 ري رتب لاق دمعت 21 تاهه لبق هان تاي وتاههو نيطايشلا

 0 دما اوهّندآ ؟انافلوةيرع م نالو رطب

 0 راش قتلا لك تابعو 5 هل أومقعلا تاهت امهف <“ عب 7 6 2.9

 ديلا ةينثتلا نون ةلزنج لاح لكى زر طه نزف تسال

 رازققلا ف تراص نا وال تعدقالب لسا لقا

 تاهستص نمر تاهيخ : تايه اهصشم نم تاب تأ وأ رقما نحمي ١"

 مانهاتن قمتي نعاشلا لاق تايوتا اره لئن تاب لاقتفدَر 5 اهلا لدتدقو

 ءاهاهلسأ ةدصأب تدر تايد نمءاتلاناةغللا ل هأق ةتاوثي دخلا تان رشرك د رزكي دقو

 لاق اهه تاهل قف َتْهَوواذاواهلاس ىلءانلا مكي تع هواذا ءالعلاننوَرَع وألا

 اي تيد( هنوينسلاو اذالا تدان ءوامل تاء َتابتك لوز عمتلا لوقف كلذ

 7 رءاهدجا واعجا علما تل ارسكن خ ةممافر رعد ل صاتنسا اوقتتاقز رع زا :ىهف تاي

 تايه لاشب 0 27 ”ذالا كلذ ىلع تاهنهدخاوو

 تاغلعبس تايه فى :رامثالا نا كاوفل د بلا ءانعف ماللا ل ندا نفتح

 ف 3 ا 00 2“ 0 ا

 بهذوعف 0 سوو اوقك ثا ل وتلا تايه لاكنمو
 5 ١ 5 م50 6م 2 م

 نمهلوةكع جلا ءاتبءاتلاهَسسسْنونو اهعفر نمو فرغم ٌتاوَدآلاوةادأ غلا ةففضولا ىلاانجب

 مفي قشعت رلاههلايدلوق
 لالا ف ىلوالا ءاهلا
 ىلع يأن ع هلوقو مكاو
 وهاذكههيههه هللاقي

 ةطسنو لصالا ف طوبصم
 ءاهلارسكي انيديان ىتلامكحتا

 ن دوكسسيو »ايلا فو لوالا

 هررحوهرظناو ةيئاثلاءاهلا
 ”رامكتلا بحاص هطيضو

 ىوالاءاهلارسكيتنملا ىف

 ه-هلا لافو ى الاهلوقو

 هسشهيشل 7 د رحنا ىذلا

 0 كه در طد دى

 ل هلا ضو زمالا

 ةثالثلاقىلوالاءاهلا رصف

 همه نم ةمث املا ن وكس و

 مار داق هش



 ىأخفلاو ريسكلاب هلوق

 اههفو ةيثاثلا# ءاهلاك

 رو كف كوالا ءاهلاما

 كازكخ طنط مك طقف
 ذا مكاو ةلمكتلا ىف

 د مطل

 ' (ميه) ءاهلافرشن ب ءاهلال ضف

 |عيجملا وذم واهو ادسسوأ قحالاٌةاهْوولاَد : رولا ةاهونهلاتنكص اعلا نيوز ع ورع

 نا!لانقيو اهوا هتدحاو ريسسلا نه برضه اوهلاو مست لجزلا هوو ىه ا.هلاوح آول

 رعاشلالاه ريسلان مى اور سةقانا
 02 وس هر. ة>

 هكا: ريصلا اهمضرعوردس نم ى داود *#ئلنت دنوءاكلاراهادب تا

 ينكتب ةءنهوهلا لص داو بوش نك اذه هبعبع ءاوع ل جر تيكسشلانب |

 رنا نموغللا ىها اهلا وليطانالاو طيلاختل اءىأىها وهلا نالفءاج لاقي ومدقتاك
 58ه

 ١ اهاومالا تود املا 0 ةيظأنا وعدن موي لك فو رج أ نبالاق

 دم بس عجل

 يع مالت ول بروم شمول فيز مل ءودوووقلا ياو
 نافعا 3 ادطالابتنأوافاعو هاري دنع لود رعلاو

 لا لا < و29

 1 0 ةرثك |ثيدخءاهٌتلقو #2 ريعان عاينلقو 3 ةريكاهرذق اولا لاق

 ياكم قوداغالا دان: دلك هددها هادا رقلا ب اذنعدر د2 -قو هاه رك اقءاهلا

 تدطا اذه اىلالاوهر ا: هزمه ند ةلدبم والاهل ان وكشف عت لاقت دقو ككشلا

 | ١ الدكر شوميف وفا رسكلا هيمو 0 ةماهوُدهآو مودا لاق»

 | ىعتمتا هيا ءاهقرمهلا هلدب انهي ىةعهيه اهيهتلقن هيهر ,كدانلاه نا سى أو ةتمأ

 مير كدحلاز ”هةدكسا اذاني ونت بإ ل -جرلالوقترخااءانعمو لهدا

 ايبا تقدس ةكو هتك ذة كتاب ونسلانالدووعمزيغام ثيدخن رك ع اعنا نأف

 ةياةديمد تنبأ كلذ: نءنفك نا ةسوأ هال اة ثيداح نمىدزدل لاق دان أى عل اف ض: لان

 قاع رحال اى ورو جوتلاو كدذلا ةياكعاضيأ و ةوديعو تلك: اهو مالكتلاةدازتسا ةلك

 انتا ذاغيوانتارث ونساطعلا بحت ةلئانا 7-0 ودلع ها لطدقال اوسرلاقالاق ةزيره

 سعودعف هنمك دشن اطشلا مكلذافافءاهذاف نآوقيالو عاطتنمااممدرملف كدحأ

 | وتوسع ةقاةيلوأ ككاو اقفال ءاننعلارك ذو هدعةشاناوضر

 هع هلو ق لبلدنا فلا ل تاقان ردد. تنس لاق مولا "وساق اغذ هاىلا

 "”لءرغلاتلأءانبلاتاةفاعاعاهاتاقفاهترح زوابتوغداهب تيهاهولب .الاتتيرقو ةانعميف
 د 2

 ب تل انام نيل امك اهئافلنا لا نال ةئكاَو زااكالا

1 

 ا

 لاقو امرت الكلا عدها و

 ىرا



| 

 بيب يا ب بييتب

 ياا

 444 (هوه) ٠٠١ ءاهلافرتن, »  ءاهلاونوثلا لصف

 | وء8 وم 5

 ماو : ةداّشالا نمنوكس نأ اما ةحاؤتلا ساونلاو هةق رو وتد لع هبدوت أزيل ثيدج فو :

 فارغالا نبا هدشن ًاهلوقو هاعدفيموتوداعدهعمامونو هماهلا تءان مهلوق نمت وكت نأ

 م , 1-0 9 8 - .خ

 نفود اٌتالجازلاامممدوت + فوهلملا عدرلااغاعداذا

 ىسفن هنو ةَبحولكَو مولمللاو عوملا فذاك الاه هولا اوندنك ا. هنسبأ ىاهنمموتل اقف هريشأ
 موي سو ومع

 رمااانلك أ اذامهمالك نمو هتك تو همس ا وشلا نعت دقو تهنئه انتو هود ولا نع

 هونتئيللاوزقلا لاقو ىارعالا نياةاورهتكرتف هلنْشبأىأ معللا نعان سفن أت هانا انارشو 1

 دنس 4[ ىهو ام طع اءارغلا .تيؤلقأ ىيضن هان الع وقت ى اامهنعسفنلا 5 ه2 ع .و »- 1 1 شب ِء

 اهدى اهون باودلا لقنلاهان ليم نا اهفع ديال ىأاههو الام لك اثلاهناو قَضاَسَح

 هوقو تبن لك دج اماقتبنلا لوألا ودلا سلو عبشلانودوهو 507

 مس )»هد

 ىرضزالال اق زو الفالاون اقذنوشوثدارأامنا هل موه « رش نءو لك أ نعوم »*

 - هده

 نووتس. ةنونرشي ى أنوي :. نعم ىرابنالا نبا لاك فج نءاواقمو 926 1 3

 د -هذ)اك

 نولةمئشااع نواب سدجلل نسف © نِديلاَدَ د مثلا, باوصلاو مولان و

 ةاهتنم ظ

 ةكمو نافع نوب ةدهلانناك ا (مده) 16 امارس )و

 .امأفلادلادد شب نم مخ مو ساب وغىل ودبل ةبسناوزاخعابعضوم مسا فيلل

 0 2 هم

 0 ذتةلك هه (نه) ىش ىهليقومدهريغا منا ليقف داعلتقرك دف تءاح يتلا اديها

 هوي يييعيبع با

 اذينة هاهّتلق :واهتددماذاف لاح فرن رز و لاغف دن هعثيللا لاه نب

 نمماعضوم ف ءاهنوكتو لاق هاهداهل اًةفنالف كك ذ لو: لاس و3 دعي

 نيرا لج راع وأت لكبار أس ةاماذا وق نم تلا 03 م
 نمدحالا نيكسلانبا نيس عطقلا هاج و , نما لجرلاَةَامْوََت + يربو
 ىقروك ذمانهرب ستة يمأوةهأ" مدل فمملوق نذكر آت وألا يعج وتلاوهو.وأتلا
 لاق يلام هازانِلخ ل عضومالوا هيوم ىتلاربلا“ ءاهوهلاوةءاه :وهلاووعضونم

 ٌكلْذَنمَنابحد اًوفلافيعض اهو دو ءءاقوهوءاهوه لسبرو 5 لَ را ةءاهوه وهب 1

 ثيد»ح قو ناجى أ مضل هوهل>رونايعللاضي ًةيهاوه تبكسلا نبا ىحوك ربنبالاق|

 حس سس ف

 (رشععباسبرعلا ناسا - هال)

 اذا د ثددحلا قةلوق

 انه هركذ ةديهلاب ناك

 ايدرك ةد_ةو ةياهئال عت

 ةدامقس ءومافلا بحاص

 ةدهلا َت روق أند :رامعو دده

 ىدهلا نملادإا فيفخب

 ىسدككم هأ ءاهةدانب



 .(هون) . .ءاهلافرح مه نونلالصف 1
 8 دودو

 م 2م 20- 5

 جم خا
 يا لأمو ل ةكأو وكنا مالاودفةحئاز شكا وكت

 اة ٍدوعتيدحَسام بكا خب رك« هنمسدجوأ اًدامْتْيَكَت

 | اخر سف ماوردقوادلاجم هباوصىربنبالاقو ا دهام توكلت م نا رواتتلااذنفو
 1 سعي دو و هم يروؤو < لهم مت جب و هرم

 هعر تست وكنو قا لاهنت حرت كشمو كتلوقدكنوادلاسوَك

 يش او معمل 7 ”ثاد سعأ اذا اي وك ىو ناو .رلا

 1 0 1 ةلامطبد رتدقألالوق هدهاش ئىزربا

 هومز و2 -

 ميغ "ةطنيبج يا 1 المهاتلقف 3 ل :!ىكنوأوةب

 ربع اهنازودا رك له هش اروهتهكت اوهثَو نا 1و

 8 5 ا 9 ووس هد

  كبانصأ 792 ”الوتدده نا "الاغلاق كلانس هنت تر

 وخال قيد هو فقءعضلا نانماوض ا تهانقلا لإ الا ةيركلاو رشلا

 200 1 هميم 2

 01 ريس همان ودع هو فاه ة(ةقا) هد * هكنلات اغا غارلا ماه اذغب * هو 1

 أ مسا أ اعلا لاكن كتتفنكى اتت رسزاذانالف ردنا
 م. 1 35 ع2 وم © صا دس سا ةو.وه-

 0 1 ةحاعناث دخلات 23 حن ور عرف

2007 

 57-5 ناو اككيرعانا ري دقزئاوتيدح و قولا نم لس
3-3 

1 افولا درعا خلا . نعد هيلأ ل وصولا . نءاهفكو اهعتنامزكأا
 روحا 0 

 انج م را طز ترو و هموم

 نعا» ”٠ دف حفس ا مر 2 2 رف مهنععوقلا لوا ترم مق

 واب امغا تاع الع ,هه مت همم ف لاصال اوك هبتصاذأ مارا وت 200 دو

 لاق نال فو زطانبنمثوناااودازو قل قرغالانو ىطتش ءولاءانهلان 4

 نعم 4( جسنلا قيقرلاب ولا هلوللاو هنهلارجنالا جننلا احم
 10 نك 0 م يللا

 كج مه : هتهويودبتهوازاشوئنلابت مو هئانوهف جنان ءالءوعقترا

 بنلي كح ةنءفر متل
 تقرا وكلا تعانو عفت

 وم ب ترتصلابسأو

 ا

 تل فاناتسناتوعدف ٌتوصلات عقَزاذأو » هول اتاحانلا ماك ىلع 75 ةيؤرلاف

 ا يو راف وهند هوبوهسما(تالفةو:لاقي برعلاب هوننملؤأانأز ثنا ةىو

 هداه” هسردع#

 ةلليفلا "هل رهف االوقةلسواوو
3# 0 

 0 "ا زيد 4 و سد

 ا 1 0-0 ١ ضعي نمد أرك ذلا ضب نكلو 5-3 الما 0 ” 4



 4 (كن) اهلا فرح م نوثلال مف
5 13 

 تم 2 اندحوواناكين م مير

 ى ه2 سل ا

 رعاشلا لاك ههنا وة هم لو اغامع اراها اهو هتودا تالف هن وردد فكدزتو |

ْ 
1 

 965 هو - 87 سه 995 د بل 6 9و . .

 2 بم عمب وا اوهىدتهشح مهن در دع

 بهو دونر ه-هسمودل 9 ةور

 قكرلاح 101 1 تاَهْدسَنولحْواوماقف ىرنادشتأو

 دقواهذان ناك اموُناَمَحْداَو افلا تيطفرتم )رو اهريسعو لب الا. نم حلا لاكلاةفانلاو

 هذوم هام وه مدع ىه« ووو 000 ود

 ىل اثندح ىو اديد- ثاهف توفت ىحهتقان هعماو هيوعصل عب هلدموفتلا وه واشوف ة قب

 كلذ تاعناذا كي ارابنا !مايضو لل مامقلر رك دنيحبو ربع نبهتلاذمغل لاك هنأ ل وهيل هللا ىل ردا

 اع - -_- ُ

 نبا نيتغلانوكينأزو وتمت مالكلاو تود بعون ءاورثل غن توتو لامع تموف|

 00 هم 92 ع
 دبل اأو تطقسو ْتفعَصاذا هس: توغو اهوُ ههنا تهفت ةارملا | 1
| 

 ةءودمص تسوون ص عاش

 نماهكفو هفلنم «؟افلا كيش هشن هنع دبع ف أ باحص !١ ىورو 5 امال هش تزعلاو 0 ٠

 د ه9 ا ومو م ١

 هفانو هم عملا لاقي كوت آى 1 تود ثيدحلا يفالوق ةديعولأ لاك هاب | |

 اهتدحاو يملا عن 0 هلا ىزاهلا عاري 3 :زررزعوبأدشنأ رك ناسا وأ 1

 ة5رةومم ع هده مل هم د بو 8وءه ا

 وهفمهفي موفدانعمهقسي هقذ 4 ا ريعيلاه بغت دو ةوديدنم اهيكللذ ل | عفر .ىذلاوةَهفاَ ون ١

5 - 
 5و < 0

 تفوقت قت لاق هفاىأاذإهعْئاتْيدَ كو ةلطل لاعب رسمت

3 
 و يع ا

 ثب 500 اوربت هدو ةمهثاك 1 هنأ اد سك ةلكلا | قرا اههتناو ١

 [هدتلجرلا قت مف ا هقن 2 وأ“ 27 فاقت اعود ا حوتفم ا

 بوعي هاكح ومو كأ رسمات ل اىدولا للا تدب ىوز , وموقفه ةئاساو |

 2 وم دع 9 هد -

 هّقف + نرلاقو هما هةفهو تب هددلاةقتو مولا عي رشقان وقتلوا فورغملاو ١

 -هسه2 5 هو 8ءوع

 تتذده اة تارداوج :١ىفو هينعرأى أ لعمل هع' و ماهذتسمالا نتناول

 0-0 ىهو قاف ااممفاهوشواهق" هه . هقيوزرتسكملاب هضم معو تيشتشا أت توا تو م 77 ه6 و وعد دج 00

 نم<قت ىرهوملا هقثموقنمعقان نجرد منا ؛ٌضرملا مهن: ساعت لاق هتلعبقَعف
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 هددسنا قدوة يراد املاوءابولان 1 ءةديعر أه هز صرأه اكاهنع هللا ىذررع ثيدح

 5 9 سوم

 توابل قة بغ قائدا انوعضر ةمايعلاو لاه هَل! ضرالا ىلا رح نان الا هرداتو

 ريتا نيتاسبلا ىلاح درك + هناسلا نولعصق نينابسل اىللا اوحرخاذا كا نولوقيف
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 ٠ لوقوع قد عا سلا هز وراذق الع نعهرخ تن القلب قهشمو ةيدابتلا قش

 ١ كنار 2 (.٠ هتك نءدرمشي 5 ةفاح ىلعدرف دم 0 ىلدهلا بيبحنبةماسأ

 ا يع م / :ايايتثاألا |ةئادرل هاد القاهر : عرب
 ست ع مع

 | هتلاىذرتشت ذرةشل اعثدتب حج فو نقلا الاوهام ءةالفاا٠ ندد -عابتامدي ريابايتثاالاىو ريو

 ١ ادعبأو هوك رك عوق هنع زيك هيك نصرك دش لو هيلع هلأ ىل_ض هللا لو رمضان ىلاعت
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 مسالاومايو وهو ءاهر رجلا و. هلامالو هنن. تويبلا طلاخعالومدحو لحتمر موكلُتِم عع
 انتم ع 7 هدوم سط م و حل )هد

 | هوسلاو هيلا كط ارق يعل نس سعال 90 يتلا نامت ةهازتلاو هزيل
 2 هل م ع

 اىاقالذ“ الارعالمنع هرب نالؤوقلخلا هي وهو مولا ن ما دامب ناك اذا هيلا الفاو

 مس ووو-و + يس
 هقلا عيت ذ هي اودع ةيظروام لا روب هقول ئرهزالا ا هر

 ًاةانشالآوداد:" الا د ايناابا 7 ئ هرهزالا ن روكرسملا لو وش عمدا هباولح و

 دقووا كرما نانذ دو ايلات 0 ةهتد 7 ” ءايللاوتفي د رلا نع ّتأنىلاةالمالل قامو

 لصأ هه الا هقا ايفا رمال لبللا نمىل- دينك ثزدحلا قو ا اوهلاداسفوراصصلا

 ٠ الاكتاف ثيل نمو شاقل نيم 3 زوطالا عدد رعت هلا هن را و دعبلا لا
 50 هم

 |ىارتذلالا:لنعتقا ىطرتريره هىلأآث يد هنمو هسن دقنو هوسلا نع هداعبا أي

 9 هموم

 ا رهظتيالوئرتتتال أ لولا نم هزم سد ال تاك ةربقق بدع تي دقو ىداعملان يع

 ١ ؟قكسلشم هر ريدخاولا مازملا نفور بأ ها موقعه لاقي و نها هنمدع.ة سالو

 ا مدس لع هور عد -

 قع وع لأن نءاهدغاباهرتا عر ل 15 خد وهي لرد المو
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 هوو 6
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 - ووو

 فايز" الاودانملا ن نءاهنهدعانتامالتسلا هيو كمر هيفاولزنأ افدون اديك مايقارب عب

 ىعاداسالص ى مد هما ى م هذ هدو ع ها م

 لاف عطقنا نا قحهيعتأههشو هن عفاجاو عم لاك هفانريعيو تاكو تيعأ ىسفن ثهضت (هف" ])



 3 (هزم) ءاهلافرح * نوئلالصف

 يوبعب 6 ءلود وي 3 5 ع مدنو مه
 هيو ةيانو لهشام هاسنت نهالا ارهداجبو بواشيوزاجةلبأرم كلاما يشدو 1

 وهل وو< 2سو2ا 5 يااهس هدف 2 نما

 هنعدرطلاو:ئث لكن ءرح نا هدنلا (مدنإل ؟ ئىث نم وعدل عينيا واللا
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 لا م تك «و-وس5 -»
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 اناا ٌكراغلو » هيلاري ايا ب

 د وراءبم مور و3 ءوما سس#

 عرضا لسع منك دو 4 اع هةامقتسا اذا هل ر اثوَكتيللا مهن :راهج ههدنا هه

 دكا تاعراقلاَع |عقصفانوأ 5 تلا وجرابنكمأ ََ : ورلأك همهحتو لجرلا

 عاطموقلا ىلع هعركف اداب لد اذا هان لجرو مصل تدور لوقي هتفكشك ىورنو
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 نددت ءءاملاو اهو.تو مل | نمنورشولا ىهوُحوةيشامو تءاصن دج نو ةضلولااو :
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 400 هولا لاو تاتش يونا دال زابمفعوب ءذاباذرأالو كلم يلع :
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 وهيل م -

 ١ أ كراع مملوك لذك ة لا اونا < قضي ل

 ٠ قب رطنعاهدلوب تدق ةاا نك كوالا درطلان ءديَلدعدق ى مل |سعلم نال ىلا
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 لا (ه.2) ١ اهلا فرح«. نونلاو مملا لصف

 العناكب ظنا نم ناكولو تاع ناكل مولا انف نم ناكواو تامل ناكل يكوون ||
 ظفل نه ناكؤلو َنالْنيفَع ةلاثم ناكل ةظففا ن نناعامناكف» م و بكر مالكلا فدجووإو |

 هم تيكر تمالك يفناكولو الافاعناككل مهلا طظذأ ع نمناكولو د

 ةئزاخن نس حاع بقاء ع اًنالاع ناكل همن «”تاكوأو مالا ناكل ءنمءاهامناكف

 اذا ناكدنال كاذب ىمسفمرعلا لي ب سحأأجل نولانمحرخىذلا اير مورعوبأوهوئدزألا ٠

 02 --2ءةا[

 ءاهسلا :وداول قو نس نال لاهالي يني هاب خب ْ

 ءاببسأ ام سحاعدونأ *« ىّدَو درعا ثان

 5 ىشو يأ ررطيةعيد ربى دعب ورى سيشل ىتح ان ردا فاس ؟ءامسلا امو |

 مهواسسلا 3 0 ” اهدأول لمقو ل لح حست اا ركام ظ

 «ملاءامب مهد 0 ريض ا رهْرلاَ قارعلا كوم

 ءامتلار ارط نو . اوناك مهمالابر ءااذن :نيءامتلاءام باب 0 : رهيأث يد فو ا

 0 ءامءاما ممل أملاح :ان اك داون ةبلةتمااملاٌكل أو ناك ت يح تولزامف |

 اهل

 ٌتوموانأ 2 واه 1 هه 1 زاهي هاكر رلا تقام (هبما) 8 وصتناكسومو
 5 9و .ه.بو
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 5 -ءةع 9, هكن

 نددت : وهم: دقو مودل ن ا :ةالاو مايقل هما 5 عنصر تشنلو
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 لاك هل“ م ةيسنتلاو اظقيتسا هموت نمدسنناو هيضاو 3 ةييتاوللا

 ه هع ةءأ ةوهدو ءر ْ 1 17

 هيد : اءادعل] هام 2 بتدخل ماما ا !ٍ

 3 2 وح اك هي ع أ 2 ور 0 ١

 ه«بوياو دس لاب #2 هكخأ و هلو زا ُح

 ينعم هسئاثاك 3 كلل وفاز ٌلعَف عواط: ع هلالي لوقي نأ مكح اكو ْ
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 نالةَوحَز ةوقف كلا لها هي لوى ء فوط لام أوو مهفاف هيلع عوامل ا

 نملاالا قاس كاف نكي لوتزولاَلَمكل كوش ىزلاتولو قا زا ىلابنالىودبلا ىارعالا ا
 ه ءم

 .بتاوهاوقوهواموز دعي نالوا اودَعسدلا بانفىّرتأف عطقا اروجصالو ةرورضلا باب

 سرك ١ اىنا امنا ذو تالاف نال لعسغلا ف عجمان نلعفلا دس ات
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 ١ ا :وهمون نافىزاغلاتد دون و مهفتفلدضفأ 1 و 3 6 :رودمزسلاو

 | ايىم لات عضو مفرود وةوواول لماذ لسور

 طوضموهاذكة ييموةوق
 لصالا ىف هلوأ سكك

 مدعم ها مكحناو



 : 2 ١ هوه) + اهلا فرتشي اذه ملال صق ++: 22

 ل لدفلااماهملاةلذكو اًظي نواعم اهملاو غلف هنزو و ههامأ نم
 هم

 كلذ تدئانو ةضفب وأ هذبءالك: ءااهزمو الا مرؤ.امَقأ اذا

 0 اأو هنيئا ابك وقوم عاملا ل هنو يلتلاو هو يو اهْممو

 د : هلك يننرت تن قدشلا ند الطهي يبار ءالا نبأ

 ِء 5000 3 و

 ا 1 .ولابةيئرب ناك اق هد توجو كون حلاقه نول هوما ثيلا
 ١ 2و وقمسمو 5 , لوو دلما "هش 20

 8 0 اشلاةارملا هنو نامل قرر 1و 3 ومما قلل زا 1 33 ةيؤرلاف نادشا

 1و ' اديس ههراو از 6و ِ و و
 و هاذا هو دو ةقاومو نس نمةهو هيلع لات :وهواَصو هسسَح باشا

 22--- وار و هم لك 6-9

 ذرب كاوا اهيقورح اذابتعلاد وتو علال هموت ىرجاذا نمدلا
 ى هر“ ِء
 راك ىزا هدب وزر هج هن «لفأةهومتالذوةوالا سو نخاكأ

 535 لالا هناي , هنطماملا بولا اقف كنج فو عفااراازلا#

 : ا واق اهلنطإ ع اهؤم ئدلابوُدلاةامو

 1 رك دي عضو امو ىلا ٌةهاملاوهنصاسأ 5 دك الا لاو ةكام ودع ىداسألا نءئايعلاا

 1 ءاسسالا نموهو اأن ان داو ةمل ناكل فرسان داومدوساب ثنؤيو

 5 ات كيرلس« دالادبو تلا ومالا ةنكرملا

 ل وة ةقوك: | ءااَبهح ثمل اديواهت 0 8 -دااناهاجلا وب يلا ىرهزالا

 ١ 5 ءلا وسيله اعقل ىلا لودر باص ناك نيشللاث ب ددح ىو

 ءدبلاهامم_هلوق:هسنمولاق اهبل تعي هام ىكث عضاومىلا وبنت ءوهوبثالا نيالا
 بسال ناو لاكقفام مةد-تاو لكما ةفاشملا نك مالل سساوهو ةفوكلا

 000 مل يبا هيوام وة ةعططقللا تيسنلولاك
 10 35 هو هم هوم

 ١ ٌضورنوجاوزأى لع هو ةوسن مالا وامك عندر و
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 رقيه رس ١ 5 ' التاج كال

 نب سو همهم 1 9
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 نضناكنايي رب« ناهناج ناكول بزب لاك دنس نيا لاق . مسا ناهاموءاروعلا ةملكد ا ذي |

 طفل
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 0 وج ةدعاس ىو روضتلا هج شودودم ظ
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 ةئامكهألأو دشن ءلاذك لاق "4 جلا ىهام مضْوحِانَْا 4 دشنأو فار رءالا نبا 526 |

 1 لاغو ٌلاملبر كلوقكبلقلاهامرثكى اه لديزوُ تهم نالبلقلأ
 .ه هه بق 51 اكد < و سو

 ننللا شار# ضي رع مقت * 2

 تام ور ااهيؤهظ واهم رك رالا تدامأ او نيس أرق رفتنلاى' ترها دل لقا ام

 كفن :وىناتجللا قام عمة نسق لا تام لاقي امان ليج هاير ككل

 هاماواهءامرثك ًاردقلاةوموءاملا هني ساهنرسكو ميملا منبر لج 0 وىتسا يوما
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 يني نود كامكس ف دورا لاقام نر عطقناوق ذك افىناق مالا

 ظ امدازفكبنيعدامافىلاعتهتلالاعاما !ىنعاوذازاك ديكوتتلام طرسشلا فرح ىه ىتلاام ىلع
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 | امهضاولاقف ن نالنلا فاته نياولدناف يطل نان اماماولوة:نأاوه ركود كونلا

كنا ْنَمْنمدلس أن مك ذكر لا
 ءارقلا د 
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هقيدصف عتب مهماقوامأ
ا ”قوام سانا ذهّليوامأ | 2 

 

 م : همهم ه<

 اةدحبا لايرسسو ىل_عنيىدوأ 5 هيلامهم يلوللا ىلا مهم ىكارعالا نبا نعىورو

 و 2 و تنسف هر

000 د>-فو ا ىلامهملات
 

 ا نوكتنأزوب دقو هدم بالاكل عفأ ل عةئامهملوقتاهبىّراص حا ولأ طرشلا

 2 7 ةود هم

همدمعسولا ةمزال ىخوتدئازامس همم هلوق فاي وهأاض ع لافامابب ||
 قىاد هةهمد

 وللا وَرعَمُم املا ملاو*مللا (وم) 12
 5 افق ١

 و

 ةلالبباه نعي ةنماةزمهو نيون امهدحأ نفر ىلع مسا نوكي نأ زدق بيس نأ ىلع 1

 ه <و

 خزي نعت الآه هك أامىلعهفيراصت بورش
 ْ ياو اهدي بهتان

 ىلعو أ ق دشن لافءا او أ عجج جنا ىو
 4 1 ٠ ْ

 هوم

 9 اهات دهامَ 23 هوا .ةًاىصقلادآرؤتسَت 2 اهواوُسأةصلاخةدأبو

ىرهومل ا لاق دا علل تاو ورانا مو اخي هرئطظم أ
 ةييقتزخولاو نش ىذا "اما 

 اك هس و

ةلسقلا هاو أى ع عمسجع هنالثلب رفلاوومال أو ماللا عضومؤو ءاهلان ةةلدسم
 اهايسو

ري غصت نال اهلاهنمبهاذلاو اجو لاح اولي لئمةرثكلا ف
 ٍ لتكن ه تن ا ذاومعو . و مه
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 ا

 ا ا لصأريثالا نبا لاك ءامريغصتوههن و ومدن لست مالا هيلع وم ناكشم دملاقو يأ

 ا نأكل ذناب .وةفوذءاهن مصل ىشامتاوةدابز لاصإلاىف هنت مءاملا ثنللا كاتوَو وسان

 5 ودا مويا يدوب الو قيم ماد درعا هلام
 هوه وف هريغصت

 ْن هم( موةءأم

 | نأ لعل سيلا لولاك :رتاك ءاماولاةفّدّد ءءاهلا اويلقفاهلمقنكاسلا عمءاهلا تقف ان نزو

 د هداك و سوا

نق عرشك هامؤةروص قمم مذه لو قد
عاملا لس روهنموب "لاو اشوةاثضا

 | ةام

 ست احس نذي

امو هيأ مر ةءاهلا هنقلصالا
 1 ناب عضوه نهرب ك

 ١ ثالثه سف نوكأ ضن اكو لاه ءامت: شدا رضةلاردودممملا لعقار كلانا
 همها
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 ضر ري لل ل تح  ةيتوسسا نس ل

 2ظث4 (ههم) ءاهلا فرح ممل ىلدف

 قو ءاسنلا رك ذالا ْن نحت د حور 3 لكنا ىأهسكعيرمالا نوكيىئاثلا لع ءاتنلا ا

 ءهنلالا ل دأف ماهفتسالا ذافدأ قمع وركن ات داره ف تاقر عننا الطشيوغلا

 ناطر علان نسخ ىأءاهموههماتشنعي س دلو لا الر كيتا وال ها اك دس دكا دع

 رادبات اهنانرادت لو 0 هاهم اذهان يعل س دلق
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 تكرشا فو سمرا قف هود ءانأا فو و مول 4 : ورب ىمدالا ىرتنبا لاق ا

 0 »* رك ىلعدا هما 5 هلوقلثمواغا]تئاقواولا |

 داسفب طاصّيقْعي ٌرهذلاو #2 ذرك ذا ءاهمال كال نواف قنا

 ديدنع كنا املا قيوم لاق . وثب رلاوهو ههمرمالا كلذ فال قبل

 د هد وم

 ماو نا قليلا ايناس وهاب ةمورالو ههماث الفكيرض

 ةرقملاةدل ءااهمولا اي و ٌةديعب هاهم ضر | او سمنأال راببتامالا يميلفلاهمساثنلا ا

 دتنأو هش لاخلا !
 وسوم ةقح مو 5 مع و

 دوو فك ةعلاض ىدبأ 33 اهوصناك ةهم وده تتفا“ ١ ذم

 هدم عى 72 هي لا 32

 وينو بز همومه اهب وولف هم نا سْوَمو رفشبد -فوأ

 3 41 هك

 تنزنَتل صون اوبزمنال فقخلسسا ءانعم لسنا ب وعن ماوهووكسلا لع تو م89 5252-0

 ذئاعلا ماقماذه همم حلا تلقت ثيدط اوس تلق تصوف ةَسئاذكو عتق

 دقوىلاعتو كراست هيذاعت_بملا ىلا ال عطاقا وهو ه.:مداعت تملا ىلا فورصمرب بروح جراا |

 هرتزونبرابسملوتتيكام ا قديمك هلا وخال اب ءاودو مر كس ذ تيدا ىف زركتت
 نون ”لاذاواراجدزات اق "اكفتنوناذا هممولوقام ًةنييوعتلا ضعب ل اقر ةلكهَمو همهكلاق

 كءاروأماه نعمت هاك مهموفي رغتلا لع روزيكيتفا] العنب ونتلاراصقراجدنالا تلق كاك

 نفلالا نمءاهاولدبأف ادحاواظذلاودسعي نأا اورج نافاس رد راني ونش طرش فرحا مف

 8 ارَعلل اديك اةةازتىتلا ى غةيئاثلاامو* .زمطجااموي م كوالا ظذالا طلتضا لوالا ىف نوكي ىذلا

 ىمهنققشناماق ىلامعت هللا لاق :تفدازتاموالا ءا: ازبلسا فوز ن مجول هنا كلذ ىلع ل تلالاو

 0 ىأهملو قنات فكلا عع همدوكت تأزم اسمهضعب لاك ممم هنن ا لبصالا بويل

 أوهلوالاٍلوةلاؤلاهةنآن مانت أنام فدككح اولا مهن“ اكمازلساو طرشالة ناثلاامنوككو

 نمركياهمل اقناطراشوايزاجمأدت .ممقك م مب عم مهضخ لاق اميهمركيوأ !لاه ل وعلا



 لقعلا هاذ هلم هلوق

 "لمكتلاو لصالاىف طبض

 طمضوماللا تفي مكسشلاو

 ل لبي ساتان
 هعصم ها ررهلذ

ّ 

 ملدا وتر بلاةاهلاب تدر ذي ستافاودارصت)مالكلاب تلصق اذا ءذسهو ا

 (ههم) ءاهلا فرخ د مملا ل صو ءا

 . 237 5-0 5 3 2- ع وس 9و سرع 8 - 9 هد

 لوقي مهضعيو لاو“ اهقمةأ سحاو ةقرزيف صا. هقملاوىهملا ىرهزالا هرملا لمهقملاىرهوملا
 0 . 00 عز«

 2 ةمرلاوذ لاك بارسسلا نمّضس اذا هع مكوه ةالفو اصاب انهدغاهقْلا

 وءدءو ماس نرد دسوم ا» مدع م

 أ 30 مدا ...الاسزلاوُسسعاوموَقلا سور 5 ناعيعص يقم تبق فح اذا

 اكمل فلا واهبتابنال قلاش ايبلاةديد تلا ضال انه مهمل هب وطتيل اف ىربنبا لاق

 ةمرلا ىذلوقف كلذ لاهو هضرأارطنلاءرثيدسهيلع سوشلا تتش دتساىذلا

 سود تمول ومع

 اينألا قنا ذلكم تركية يركلأ اهقااو لاك نامصت همم, تقفحاذا

 1 ٌضِيئألا عملا ل ارعالانبا 5 :روسممملا دقو لاك ليلاس لاق مرلااذنكيلو راهنلا

 رمش لا امؤانينسع نؤيتج ير ىل اءاسنلان نءءاهمملاوقهمآلاوهو ضاسبل امبقلا

 اف ذو ص ص + ضان هابي سس ضب ااوصبشلا ىفورعو أ لاق ءاهقملاءاهر ماو نيبجاحلا

 | رنا لو هشوماف هرك ذنسو قمودقو هادف اهلا مشيا زهقان مكملات يدحلا

 و ضال ىلا يع هما ضم اهقار ,وا انوا 240 ادق ىلإ ٌصرالا“ اعمل

 ا اورج علا لالالا رلاَز مهما كَان طق
 2و

 ليو لقعلابهاد[و يمرس د 00

 ١ 31 2 كنا 60 بلجن كج عااميلط ل ارجل عاج مهلوقك م
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 لد كل ٌة لم ىءاو

 | نسيت 3 كنعد ذ ذوءاسب لامعه اهموماب ومو هماوش لك ق.فرهاهمو هع مريسو

 أ ءايساياكت :اةيلص اه نمش هلاواذسم لعبنا سنار إلا كانا

 9 0 دلاالا لان يل ولاا بنل الا دصقي ش : لكاانعم ايس لاقوماْو |

 ش لاق 1 او :وا ارطلاءاهملاو .ْ 5 دوءاسننلا عدأن نه بر ةتاسنلامسانجالا ف
 ساس عاومرعم :

صْريْلءالو 35 انشئ ءاهمالت أوك
 0 4 3 حلاضمقلادب ىَ

 37 نس قار لك نيس را جا نه ره ذوءاسنلا امهم

 انغاؤع ءانسنلا الخام ىأءانثتسالا لعءاسنلا تبن لوي ادهم وراسي أ ادهم 0 ودإ_ج

 ا 00 ون رات ىربزت لاف ل ءةولعف نب اقرفههم ف فيعشتلا اورهظأ

 ا /ءاهكاوُممدائالانيالاق ءاسنلا ثي دال ُمَهمْىملك ىوزو .ىرهودبا مالكرهاظوهو
 ا 1 ذالإ حّرطي ونوهت لك دارا زوالا عت سملاو ةراْضّتلاماهك ا لي قور يسيل اقل اةوشلا

 وي 2: !ء



 ريت يوسع ال

 اذ (هقم) 2+ ءاهلا فرح نب ملال ضف

 قتال ىرعزاللئاهق نعلق ونلافا ضال رش هل كرا لاق

 ُنلطَدْسَعْلا ل سما لاو 5 هلا اولطابلاو وداي 5 ةيوزلاف ثومناو ةياوُغلاوةلاطبلا |

 آلا ىرزمشقلا لاقي ناك فار ءالا نا لاك عابشلاهمَدَلاَو بكب !لاك همق س دلاعءانلا | |

 0 لأ عبار تتلف (نإلا لوقثلاو او
 د م هةر هعو دوك

 هلأ نم نءحرتسأو نكس ١ مدا تايناغلارومق أ

 هيلز هتهدمدج نبل لنا لاف رونركمذ لا ولاجلا ,ةبما تنقال ا

 هامل اوءاخلا نمل دب كلذ لك يفءاهلا للقول اوجد ومدملا ل سقوايئاغشاك اذاهْمْحدمو

 هن ع وةتفسلاع هده نالفوحدملا ع راضيهذملاى هرهزالا حدملاهدقلاوحدانل

 ٍيلارعالا نبا دشن حسك ذب لطب

 ىهشأامالو وه نمتسلف 5 ىهدعْنأت ئشامى د راسم

 انهبفسل ىذلا نيعلل لقانا ودييغهطلا خال ئذلا ٌضاسبلا هلا اولكر 0م
 هم دلو ره“ يف - 4-31 - ةهص د ع

 تاع هيه ننع يدرس كتبت امو 0 5ع

 اه درا نعل هنا ثذ دهلا فو م *1لرلاو لكلاب انهلمع دي "لام 58

 مهو

 صخب هسنع هللا ىذر ىلع ثددحهَتَفَو لمعلا :كل نندلاف نضع هرااولككتال لا ىف

 هسيفنسنل نط أى أهم أنا ارو ضلا عجب وعماكبلا نم ويعلم ناينسملا نم توابل

 وسو<ج دى

 ةهركست صا ةهرملاو ةركأ ىرهزالا ذه «ضآلا باسل قار ةرهيلع لاعداوننلا نسي

 ةللةلاءاه 7" وعفا ةن هوي تشاهب سيل تلا حالا نمءاشرملاوءاه يه نيع 3 رظانلا نع |

 اون كلذكو اطل هله ون وثب وءامعسلا .اماهق عتب فس هاوي تاك“ يورك ٠

 لاق حرك اهم درع داو هزكاو حزما (م) مساهم
 م

 60 ههّرامو سرا لاقي ىرعزالا لادا مالا ةاورو 3-3 هز تايناغلاردهقت #

 ََ قع 00 1
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 كالذكتو ةسقمأ ارسنو "اهم أنها قيل اكسهقملا 5-5 هذاهوط مهطغ ضزالا

 2# 007 «وم

 هرم ةناعي راف نكسب 5 هقملا باَرسلاَق ارق يور

 ءاوروميفءارضخالىذااوهو : « ُهَقَْلاديِعَبلا كادر ممتَقلاف * ةيؤرائرهزالاةكنأو

 نانا ديعبلا لاما ىرهوملاءدرؤأت بلا كفوف نغللاوعرا هقالاورعوأ

 هب تان الىذلارغقلا هيدازأ أوت ٠ الاوهوه جالا لثههقمالاورْدعلاديربفيقلاب هناوضىرب

 هردص(لاقلا,هلوق

 هتعتلا نعوىناصتل انع



 ١ وحسم لمح عل تاس كدا
 | اهاموفث آلا ىه وقتي وءاتلاىزعلاو تالا مرفأ وقي نم برعلا نمو ايا همراكسحأ
 أ وهو لاح لك عروسكم شم لثماذسهفعف را عضوم قرارا ثآللا ىهر توكتلا ان

 ىزاكالا نمانعمنامامأو لاه نيتدئازانتاك ناو ناطم يال همالوت اللا قل أن ال هنمدوجأ
 ناكل شمةغللا كتاف ىهو لصولا قات ثراصةءاهامنالثالافاهيلعت وكسلاقاكز :زعلاو تالا

 | ةكا نوكين تان هيف زوجمناالا كنمةفاق تانيه كاذكو تْيكوْ تنك ص الا نم

 ٍ نيتنئازاتلاو كنالا تلعجتاو ا نالءاتا نال تالا ف كلذزوخك الو

 تاكلتمتيولءاس نال ىو صفر تأت الوتر با لاقدحاو فرح ىلع مسالا قب
 اطير تسال نادت ذاع هيلعى ولن موغو ثنين اتلانلا ولام ٌتاَذُكِلوَقْنَم

 ] ىشالا لاكىاعتدقام الص التوك نأ وسسزوحو رس نبال هوما تكي و

 تلت 5 ٌراكْلاههالاوعمس 3 راب 17 لأ موعدك

 اقامت لا او سايعلاك معلا ميم انبات ماللاو : فئالاهنيبلع تاخد اهقالا أ

 زل عقول وب هنالزاج امنا ٌةّرمهلا عطق هنأ مهلوق و ةم ناك نم مالعالا

 لدي اولدبلانب عجبا 5 اي رح نملدب ميلاف «او محال هل اوقو مسالا اممفتءادالا

 ئذلادرأرعاشا نال * امهلايتيدعوَترتع 5 ا رعشلاةرورضؤدهنم

 ٍ :تيكارنإلاو عبصالا ىذلوقو هلصأىلا

 مابا فورم نتن أالو نع 5 بحت تفالكبدل

 | مهلوقل لبابا عةبلقتمىهفثاالامأ م د يلم اللاو هرم مال ف ذخت كعنا هل هتلدارأ

 | مالكسمنأ حمدان توام ًاوماللا عض ذو م ىلا تيلقانل بلا ترهظ فيكى :رتالأ وأى 525

 أ 7 5 تيان هيرصرا#ز وبر لم توامتا ومال نمهق اتا نوكمف برعلا
 5 اواقمتوغاطلا

 - اوه اَراَهعما ماه ممول هم (ت) ومارس َ

 قو بهذي بودصْفمَني|ىريال نول قولدن الاو ومصقلاهسعلا طا ةازقلا
 -5 م

 اق 5 لاقل نفرتت خفت قاتل رسما رهتملا
' 

٠ 
 ِ ةغاي ٠ 1

 ا ب م 4 ىو نأ ت دام ىوثع



 52 (هول). . ءاهلافرح ه* ماللاوفاكلا لصف

 00-500 0 2 لم ع سهالص ع

 تيكا رت و مام لعضو كتورتاهوك هوك (هوك ) تي

 ةالصلا هيلع موا تروملا ل اف تيدي قل هموكستسا نعم هتهكو همك اولاتايعزوا

 هسليجيمبلا هيلا عع ( ةلابىهجو ىف ةك ىنايعلاهاورو .ىهجو ىف كب مالسلاو ا
 نيو

 َء

 1 0 هيكل ل رات هوت هلي الو هلق ليتل بارع هاهلفت هوقبال ا

 ثيدح ىو هعضوم فو 55 يال قوت يكل

 اهيا ىهونانسآلاروم فيفضقلاو رسكلة للا م ول عفان هثاول سارع

 ريع مما مرد رزلا نقواحفكلا امرت رهرتج اقلب املا ينارعالا نبا سنا

 و 5 5 5 0-5 ١
 5_052 يدك م و قس و هيعوسسلا ريما م ةط 15 520 20 ما اوةطسعا دوأ

 مود | يىدوأ كءومو٠ سه |

 هيةيراضبوت لل عسا وهو برشا بارت دئنلا نعول هلم أ

 ىلا ءالانباددنأ رم

 يمؤص < سهيا#عا سا هس و5 5و 5-2

 ا

0 

 هبعومو هنتك همهم ند هلولو لول نم فو * كلا تايغارلاءاضتمأ د ظ

 رعامشلا لوق عملا دهانشو لاك فعشلا نما تاوص أت يهذ ىلع تاغا رلا ىربنيا لاق
 قلق همأ دع ريعص 0 اه لاهل نم ليد ظ

 هل مسالا ”يشقرألا نبع :وتسا مالا هللا هيغلاك و عساولا ىداولاهلهألا نارعالا نيا لاقتو

 هل-هأ لاش رشا مالكلا كلذكو جنا ىد راب جتنا, لاو ضرالا نمىوتسساامأ

 ةفاض مهاويل يقرر غال عفا يو« بول وهو ل لوله ىأبوثلا حاسنلا

 مالا ذر :ريوب رام ضاهولتوان اهولو اهو ب ارمدتلا ءال 0( هاحسولاو جيلا را

 كلذومهلخم و قله امال هضخينع ىو تيب ىأ بارا ادق ودهم

 ورم نم

 هومطم هيماوالادحأ #2 هلأ ىذَقراهس قبو

 وه يعجل

 وراشد كنأو هلاه عجل مارب يش راضين اوزل طرالا والا 0

فه تت درعلا ضر و :اطاابناكو كيقتضشاللو عازكن ءةبطاةهاللإو فورعفزيبغ
 

 اولاك اهلا هنمتنفذع غايب ىهمصلاناك خا ىش 602 اوءاهلاب مودعل وءاثلاب بلع

 نمّةطاهرداوتلا قو هلوق

 لصالا ىفاذ_ك حلاربخ

 يولةمىفسيذهتلا فهل ثمو
 ةدحوعةطبخ هيفنأريغ هطل

 اًواونيعلا نالواو هلا ىهىلاةهاللا لأ نانائيضقا_مناومديسسنبأ لاق ةهاشاهلصأوةاسش

 اطيض هو ةيش ةاذمعةطمخب و

 دخل او ن نوكسف فن هنق

 اهباون أ فظافلالا هذه 5 0
 ىىويعم تك



 خلا هك ودك ه د سحالا اوهلوق

 لصالا ىف طيضادحح»

 لوالا هالا لعفسذوتلاو

 اهرسك,ىناثلا وفاكلا خشب

 تهوهك دقوهلوق طء-ضو

 هك 1تهوكو لعب لعكهكأ

 ىرت اك برضي برضك
 ف هك ثيدحلاف هلوقو

 ةياهنلا ىف طيض ىدهجو
 فاك اذكو فاكلا مضب
 لاقي دعب هلوق نمعراضملا

 باورالا هسيفلعلف هكي دك
 لتقو برضو لعبا. ةئالثلا
 سوماسقلا ىف ابنه سلو

 هحضصم هأ ب رض ادالا

 الوحاهعااىفو هلوق ع

 ىذلاولصالا ىفاذكةءاكهك
 حامعل احس نماش دياامف

 روك ذا!لئمةءاكهك الو
 يعم هأ ليق

 معك ءاهلا فرح : فاكلا لصد قو
 ص ةدار خف ىأد رخال ةأرما لأ أئالثيدحلا هن هو هدو ةهمقر ةزوك ىذلاهسعأت م اني وأ

 4( هتقيقح وفة امعلللا نايتس الاطلال وس ردعت ىلا ةناغلا ىلائّدالا نم

 | :ليقتلا ةئسملاةمضخلا ى ءو ناتفاءاهكو ههك ةقان ئرهزالا هيلا ةمضضلاةقانلاٌةَوَكلا

 اذبا تيرهاذاهؤهك هك ةقانلا تكف دقو سمو آتنا ةلوزهمباتلاو انوا ةوكلاو

 اكرهونب قاسلان ءاكشتسا لجرلا و هك اهك هو ةهاك هك ةيراج فار ءالأ

 يطيل نا وو > ع
 | هك هنمرمألاو سفن ىأىهجوف كلاش ور عونأ كوجو فدك هتوكشتسا اذا نارك - 13

 ْ عاوز در هدر 3
 يريوهو مال لا اسهيلع ىسول لات ولا كلمنا ثيدحلا قومك تورك توق دقودكو

 ادع ٍِ ةوج اه 9 2 راو
 ١ ىأنالفإ كويك لايت افا ىأ حور ضيقت لعشف ىهحو ىف + م5 هحور ضيق

 1 لك

 يكل وحمل اذ ماكي 3 نموهوفَحنز وهن ع ةدحاو*اهبهكىو ربو ذأ 2 .رحأ

 ٍ هكهكيدسالاو نر وصةداكحدت اك ب ذهتلاىفو كلذكوريئز ف دسالاهكهكو هر : ردهيعبلاديدز 0

 .٠ ٠ لاف رشا توصةياك-ةهكهكلاو * هكوكملا ةئازا ىلع اس 2 دشن ًاوهزيثزف

 0 . ناملألا سيمو « فاورلافئاهتاذبسو < ا ا لا
 ا نام ياكح كون تلا هنم لعل فوعواضيأ ضل كهل

 فو ,كحاضيب سنلو كح اضدناك هيلا ترتد ءارت ىذلا هك 7ع لد وهكهكلا باك: و

 ريثالا نا لاو نه هيربلافعبرما ءاكحرمثاوبفنلاة هك اهكرقسأ اسقاط ناكت يدا
 يانا هم

 هر زاك هكر ءمأة نأ ملا ثيدحلااذهودوةهقلاةهكهكلا نموه

 تيمكلا لاق دك هك لاقفدرتل اًةدش نمه هيا مسيل مديق سنت

 ا

 ا . واو 22ه و وع وب هس 0

 ا - بالعز فب ننس أونا قررا ما بكم
 م, هو وهو

 + .لاق هديؤدكهكي ىذلا اردو كيل يقم ترسخ ديو شيينأ وعم

 مه ام ه-ةهك هل و

 ْمدسبابْستاذَ 0 357 مكوكزبكلن با

41 
 ا

 0 رز دبع عب كي ذولا لايعلاوأ لامّبيَلا لاج رلا نمةهاكهكلاو
 أ

 27 علا تدع ماذا # معاكم الو

 ست <

 [١ ةهرإ ميو كي

 يبكي عنا ناكر ل تاذ 6 ةبقحاهدح اونو اًبقاساو

 هءممو

 فيعشلا ةاكوكلاو فاكلاتديز: :ماهك د ومكهك تازكج دلت بيتا ة حايك

 هكهكسو



 مم (هنك) . هاهلافرح 4 فاكلال صف

 اهدصةهوركم ىلع لاناذا « سمشلمت توم اراسمت فس زافو :.'.لاهأ
0 

 م١ ل و
 ءاه 0 دارألا ديدي مركب دشنأو سأل يدش لب ركل هاك ل جدلا

 هفاكلا كارغالا نبا( هتك (عجأسأ رااودحولا ءاهركلاواُمَدلا رع ا را لأ

 بيرغفرحا ذهيرهزالا لاكن ادمعلا اوةدمعلاو دامعلاو ا 97 و نلاوهوركسملا سيد

 نا ًاودواهكرسكلايورصي نك ناسنالا هبنآوب ىذا حملا دينا فكل ك١

 0 دودوقدملو
 قو ادد يكاد ءداع سرت اال

 اك

 0 هموم ده ع © ءو مة هما او سد ادع

 , 2 ص ا هان 1 دو

 دو جا وس 2

 مطتاك تاطأ ف ةرمغاتلعاذا مشل تهكم مهلوقنماراعّمسم كوكي نأ روك دقو ىرب بالاك | ا

 / أ
 9 ه7 ومضر ب

 هَلَقعباساذا لجرلا بك .مهلوقزم 1 اروح و ىمعلا ةريعاهكءاذانيعلا أ

 ةيؤر لاف هنيع ص دقدسلانأث بلا عمو اهر وبسم مكل يعلن ْ
| 
ْ 

 سوما عاكس

 دعنأنا ”داح نوكيودقلْحَب روكت همكلان أةغالال هاك ذو * ىمعما ىمعلا هيديَعص أ

 0 لةعلا بول .الاولافامع َر وهدم-سنالاق تنلااذه ل ريض

 ةنملاوت احلاتالئاغف 37 هكالادادتراديرات حرك بوراك

 انس عال 3 يملا وبادر لوران, ري لهم الا ىلإ ارعالا ا ْ

 ةكوهج علا قالك هئأرك ذو رمل بهو 0 هدغألاةادتزاُديزاَفَحْرَع 1 ا ةيؤرتدشنأو ى عادما دلت ىذا الانا لاق. وددت 00
|| 

 مس اسر وعم 3

 َنيأكر رمال َس ربك ىذلاه ئاكلا 1 ريغل 7لخرلا كو 3 ؟رلط كو تعا اذار راهنلا
 س "و5 2

 فرخ لاقت ياو هيأ و رد 0 62 ( ضرالاو كتي رخلانةيهحوتت
 مو رخو ةدر

 هاى مالا اذه نك تغلب لو ده هقو يش دن ىناعلا لضم فو ةفدلاك

 دشن أو مةكرخفاذك تلعقوأ

 !هلاضناهيقس اوت * هكر غف را مالك ناو 1

 ىرهزالا داوممال هك: غش العب كولا لوكيل اوقو لف هنم 0 ٠

 لوقت ُثقؤلاهنكلاوئدلارهوج هنكلا كار ءالا نا. ةلهثك تلي اذا اهانتك مالا تهتك ْ ١
 مدد همسلال هءو هج

 هتقوريغفولتق ن نم ىعي «ونكريغف ا دهاعم لق نمثيدخا فو هنقو ف ىأ مالا دك قماكت| ١

 (ريشععباسبرعلاناسأ - ه0)



 (هرك) 1كوتلافرح « ةفاكلالصذ ' 4 ١

 هقلاىمهقلالوسرَتعبهةدابع ثيدح فو ةقاشلانانسألا نمل ذ مب اموىلاغلانْغلا

 ةيشألاثيديجي فؤنارب سم ا.دوتورَُلاوَبولا ني :ةركسملاو طش ىلع د

 ليقو ىو ذكريالا نا لاا شوبلا ذه ملط ىعي ةقركمفيقممللا موياذه

 و ور هو <
 مكشاشالا ىدسنعسبل و سيشل ميذلاهاةشانممألةانيع ذديفاركيع ٠ ع جك

 ينسوا ذه رانا قاب ىذلاوةوركسسبت محلل ام حابب اذكك كاسل ن نءقزجتال

 ةاراءانغيزلامووُروُت ونلاَوُي " ءارغ 0 ورك تيدا فو ردا هول هيف

 هنالك كي ذل يتاغاور ورينا نر ا زاب دال مو رو سلام اانهج هور
 ملء هدو

 )اسك [لبملا 0 26 هده هركستساو هديسنبا ب نوسادض

  ةيمعتللال لوقو اهيفؤلابي الفةج ايلا ساطي لح بالا ذهترتضي هل اسأل ع ىلعر را
 5 وهمس سس 9

 ا 7 :٠ مارك عموكىضَعلا لشأو 5 فرك وك مماتي

 ايا : لاتديركما ا واهل نمو اهل مهن رك دارا انا |

 7 م .٠ اليقاواهلناهزكت اف 35 - لوشن دوت ٠ امكهردص لا ةيحاصمهلوق

 ١ ووسزنب وه ع ا 0 ",لمكتلا ىف

 نقش درك لا 1 دوه ةراك فنيل هر ًاودوزكموهبرك ينكلذكو | : :ررزغ ميعت نعاهالفركبو
 ١ ,رإ مب -قشرث دكا ه+ 2

 كلذ ىلع تعرك افاست تصعة هر تست احأو راكم هوردكملا عبو راكد وهن أ ها

 ا عر تام راسب سو يللي زك سي اهيركست الا هيلا 1

 كبار لاما“ 0 ماع واهبعو

 ر ر 25 را بال هرْكأ 7 اًيشالو اذا ل ملأ. مث اءانقسأ | 1
 هارب ماه م8

 انئاوزكلاذا ركل ع :ةمااذأقو ضهر سابا انالت :رك نمالهرك نموهامغا
 -_ و - هر

 رك 0 ورك 0 1و انا لا اوملاوهئذااه رك ىغالا لمح لناو 0

 ع ا ع

 عال بويا راك واتت يهارك كدت وه هذيل كلذ نموهو عيب

 يهوةهاركلا ىلع نأ 34 ءلراثنيهاركل اىلعةبحلاسم ةكيطحل لاك 26 يأَنيخازكا

 قئدشلاو ةلزانلاةيركلاود او ىد كلذ ره اركو كلذ َنَقارك كدت ىنايعللا ةغلا

 ْ ةائتلابلارشاا ل ءىنجىتلا اذ هي رك ورعد اأو هنا رك كاذكو تر أ

 بئارشلا ف ىطيئنلاوهو ة 3 كلا ادد اقم“ نم ىيةدالا لاق اهو :تءوشال

 1 ةفو 100 0 هَ نام وتقل لدم ةلمالغلا ةبلصلا نطرالا لاقي وىرغزالا

 لاق



 ع1 (هركذ .! ءاهلاف رح «قياكلا لسن 03

 ابا ضلك ولاقت ناهس هر لور ور اه انش اون :ةدار كل كالءاسنلاف ا

 اوعجأءار ءارةلانافةضاخ ةرق قبلا فلا فلاب نارا قاب عميد زاجل لسهأ لعمان

 ةينرعلا فاك رئادوكف ىتلانيب وءالؤهاهمذ ىلا ف رخآلا نب رعأال وى نبدأ لاف هيلع
 2) 5و 1

 ا ا ل ةدلاةروس ف ىذلا فرخلا ىلعاوق فنا سانلاىرأالو عب ةنسفالو |

 الا 5 "اف عقوة - غلى بف ناتغأ 5 هركلا نا ةنبغللا لنه أ نمريثكع جب دقو ٌرداصمتآرقلا
 مه .

 :ةج لوقت هيلع 0000 هركلاو هسيلع ِكَسَْت تعرف امك نا معزهناف ءازفلا

 ا اه مثلا ترك اقي مكل هزلوخو ىلاعت هاوق ف حاجزا لاف ََسداعك
 هذهاؤمزإا فرخ انجازات عقار ةزركتلا نيم لجو زغهللا تام ام لكو لاق شارو

 وه هركاغا من لاتقل م منيه ارك عمو لاق هعذ ع ْن وعم ءازرقلا ن أرك ذدسعابأناف ةبالا
 ةماهس عا د ءو

 هيفامالا لعفيالى أعنا نال هللا ضر نوه و نينو تألم مهيلعهظلغ سيح ىلع
 ايا ا ل

 اولاك اوما ذاو زك اؤلاك اوضفخنوأ او مص ذاركملا اومركلا فثدلل'لاقو حالصلاو ةمكملا

 ىرهزالا اه هوركملا كلا كا مام لو :را ؤهودرك ىلعم كاع لوقت مرو

 نارصلادن#نساربو معنا ةوة خشب هله اوربي حاجتلاو سابعلاوبأ هاقاقذلاو
 نالفئماق أ لاعب .ولافةقشم ىلعىأ: هرث ىلع تك لاش هش مضلابز 7 ءارقلا ختاولا نبل

 0 رس هلودناكس هلوقءارغلا لوقةسص ىلع لديك رب نا لاك سلع كهركا ايتام ركل ع

 مكيلعبتك ىلاعةوهناذ لاهو فاكتلا مضيد_>أ أرقي لو اه و 9 اف

 مشل لاو را لفعل ركل يفت فال خفب دب_-أ أرشلو مكل هز وهو لاتقلا

 شعل مضلا» هركسلا 2 اهلنا هفاكش ةقَدلاو“ ءايالا ءكبلا هديب نبأ راتلا لعق
 5و هر

 هومر لع نماقأ ا|بوقعي 8 وه 91 ىلعو اه 4 ن1 لعق لاق َّ .اهقلكر نأ اما

 لا هه ةهركمو ا اه كس ومنع هاوار واع در قو

 انيلافنا كمر اهتغرأ اهثاله يمل :

 ٌبيِعيفابودرْخَم ىلع 5 يتلو لالخ او اديس .باندشنأ

 وهودر ركم جيدين هراكملا لحوض اغاسإثيدشلا فو ظ50 وق
 و ث. سدح

 ديدشلا دبل عمايل هعمل خفلاو شامر كيلاو بلع وذو تانإلا همكم

 هعابشاوأ هلصخىف بلا هناطيلاةحالاو هزاوعا عمو ءاملا سءاهعم ىذا ىتااللعلاو



 ىف حلارودصاودرو هلوق
 ةباورلاو ةصئام”لمكتلا

 ىوربو موةلارو اود سف

 ها ليختار روئاوكشف

 هرك ١ أ ءاهلا فرح و 'فاكلال دف 007

 5 نال 2 لاطأ ذهذك ةقودقوةعاطا 0 هاقل |قعمهقولا لاقي هنأ

 0 وذو و نس نتعامل سس و 07

 0 7 1 لشالاوهشن اوى ملا ىذا" اون ىح ليكن ارودصاودرو

 000 فاقثا ىلايلامُد ب ولقمنألاةوعاطأ أ
8 

 هد ةنو اوهقْحاسا ثوذءاقلاو هت قافملا نال-قو ىرببا لاق اوفدتساو فوري

 لاقل كألا يف ةباجألا عرس ماقلاومدي تس نبا واولانملدب ءايلاو عاطأو داع |اذا هي كسا
 مموعو معو

 بالا اَذَ هناا 'عاطأ ىأهقتساو هه اءانعميف مان اوقلعأ هاتفا 0 انيصقإ و
 هو

 طعم هقي لامه يى 1 45 «ًهواولا ىلع هج .ونءايلا هيف تتست 0 و هش ب اهب لشي ل

 1 2 6 1 لعأىلاعتهللاو

 مورس هل ةطلقجاس قرا موال كر # .( كلانا] كمدخل و

 ْ |حرخواهجر كنب ميسللاج رخو ةمل ادار ةمكل ضي رع ل جروهو لاجدلا ميسملاانل تع

 ْ |ةنسلق طرغاهما لاقوىرخأ ف وسأة تس عمي و يساهرك و ه0 مو فاكلا
 | كلا دك ) 0 ب 5 رعى نمتفل رتكالو

9 

1 

 ةنوزالاهز نك ههادكو يلا هَدَكودَه دكر هدك د قود ردكم و اذيدشار ري رويل سو و
. 

 1 5+ أ :حادكت دكت هدكشف عطلان ف طقدسو * .ذا نمر عسفان 32

 00 هوقلاقل 17-0 1 دك ق وخادم هكا و ةقشمف مهل بسك اعدك هل لهل

28 0 8 

 ال حاحا ةدهج اذا اهدك ههالكم اعلا ل هلاعبل

 : هن ا : 00 »* اهروقدادزاوءانلا»تّصضنأذا

 ايس ا هلال 3

 ْ ةقياشما اكدكوَق ةر دق ئذلا د انلاو ريعلا خخ للا ترافور لا تق رءاذا لوي
 ية "دقو بواَعَم 0 لدحرو يلا ذكلاوتهل اخوك ق احا هدر

 عاطل م

 0لتر كرو يقل هاو دك و

 د5 م5 مدع

 ا مغ ةركلأو ردن هركلا لددو زغ ثلا زكذ ىرهزالا . 30 ودك مذ ةزههحو دكت

 00 يزد تع نع ىورفاهتضوافاكلا ع ءا ارقلا فات خاو رز علاهناتك نم عضم

 تآرقلا ازانسو سان ردا اذه قمتلاو ماكل 47 :ودرقملا ةروسىفةنم دملا ل تهأو عفانأ أرق
 هورا هع

 انو اس ضووأه هما فلج ف اية الا قنيذللاو ايف رطإ اذهريضي مضاعناكو تفل

 ىذلآو ةئالبثلا ورا هدهد رهط قاباكلاق ةزجنو سعال ناكو جفن انشر درب اه ارشباو

 ءاسنلا ف



 2 ءاهلا فرح ه. فاقتلال سف

 ه.تايتالىذلا ردا هيدارأو ضي الاوهو هدزمالا لكيم شمالا و رف ةلادب ا فيقلانلاقو ا

 لاق ف صحت وهو ءاشلاب ةسغوف ثيللاةارو :الناا رزيق مالك ضرما (هوق)

 ع

 لد شح لابو ريو ئث بارا اننا نمهديلعَّقأي ىذلاّيبللا ةهوقلا ورعو ألق فرينبا

- 4 

 والت هنيقوال لقدم طعتذا يلهو قرهوبا 05 افيدسلاوةهوقلاوردسكلاو * 5

 ةبو بنمةقورعمُمدهوُقلاٍباَتلا ىرسهزالا راف ضم باشا نمبر ىهوةلازا بال

 تل رنبادشتاو مالا وس ىهوقلاو ْزهّقْلا نم «أ هم رلاوذ لاك تا: وقنا

 ةكئابصْنَو ىهوقلاَو ص 5 تقرع سال فوت ةمرلا 1 4

 0 ا موتو عقلاوةوهشلا نيب همف ةرئأماق شع 2و را بصالح .رلا ىهاقلا ثلا

 1 ثامف فدل لاك ٌةعاطلاهاقلا 5-5

 اهالي ٌثَحر اراذ مسن * [ةاكمتسا اهون لايام

 قال سال رك 5 اهال تقنيا هتان

 اهانرش لن ةسانك ل

 نمالنحزناثددلاىف رهان هاققلا ا هأه لع هلاموداس أو واب هتف 0

 اند أ هان ناك اذافداكلعأأل لو ةياع هتك يتلو هلا لهأ نمل بقو ةنردملا ل-هأ

 الفلات مالا 4 لا رمل مل رمش نم عشا ومهما تس

 مهلانأى اع رامي نع: 1 ةباجالا هع ةعرتبماقلا ديبعوتأ هول

 اذافاهفالى :رئالات داعى هو انيلعك نمل ةءاطلغأ" يدلل عمليقوعاطلا هلصأو

 52 وعملا امان بح أ ءاق وأيد انناكم ذاف هانم أم نعان امنوأ أ انجأ

 أن 12 ف وفاقلا فى عمم ذختإلا رك ذ ريثالا نبا لامن اقتسواًسممْطأ

 يبعذالا ٌةءاط أمان هيلع الواسع امثيذ خلا قو هوقففالازيثالا با هركذ يو

 ا اونعقجاف نا وكاله توانتاذاىرو.دلا هع او لح رلاءاق لاق ةعاطلا فلو هاْلا

 لجلك ووماقلا كلذن ود. نيل لسه اخس عا واءتواذهدنع: صو اذهدنع

 نضعه ىلء ممضغعبل جاو وهف مم تفنأ هوم مرادق ثوانتدنال مسيلع هلةعاطلاك با ذومهاك

 هاوقلذلدب همي نموا ةموعو هَمقدإ م هاك ربنا لاك ة وقف ىره وللا اهرك ذ ةمنرتلا هدو

 ىرهولا ة حولا هوق لو ةبالو هبقةجرتلا فلوقينأهءاوصاكف عاطأ اذا ل حر لآ متسا

 6م هردص#لا زوقلا نمهلوق

 َْق ثاسللاو حاصلا ْق

 زهقةدام

 ن'اكعقصوأق رزلا نمد
 ها باهسور

 'كلمكتلا فلا هتناتهلوق
 لءادم داشناوهو هصئام

 ةباورلاو
 اهاشلاة. نأ الولهتاو

 اهالصتنأب رانلاةيهرو
 هللاانلعسانلاوعدبوأ

 اهاقريمالا عامل
 اهانق ىلع دعست رطخام
 هعيفعم مك ها



 (هقهق) ١ : , هاهلا فرح + فاقلال ضف ء؟1

 «هقمالادعبلا ٌدلاَذْنْمممَملا ف »0# قرلاه قمن ارسم مةجيرت ف ىرهزالا لاقو خاقو

 اذا ضرألاق هممت وه لاقي ديعبلاوهولاع هكالاورعو اءاورؤ بف ءاريضّسال ىذلاوهو
 9و هه م مو 002

 بهذي نيا ىردبال ض ناسا ,كالفعرخ ”واهيف ريدا ولبس اذا ىدمال الاق داييفهذ

 جامقلاك امسؤرتعفرىتلا ىو حشا ىه ملا دب روق لاو دلنمهمك تي ودعوا اق

 ةمه ون 5 دهم هب 0 ىو م6 2

 هديتنا ثيل فاعلا وهوَ ةرقو وهزتقز ق لجو .(هزق) هيرتشلاليتلا

 ودعك دوف ةدوكيدقو سلمأ سو رخو 1 ا انهم ,بخلابملا ظافلالا نممارأو

 5 ةوقلاقف ةياكسملا نيرضتبرركب :مكصصلا نم برص ىخ ةقشملا ( «ةدق)
 # بموع سم موش

 هق ٌهقولاهكصقلاذادتش ارهليقو كم عرقه ديس خيرافاوسانذاهسهعْم

 |ةقيقواقلاقب قدك لوب نأوهوةفورعم لصف اف ا ىرجوخلا نصل ةباك-

 اهاقادي زحارلا لاق اهفذرعشلا ىفءاج دقوىرهوملالاق ٌكِحاضا كلَ ماذا يعم

0 
 | ا
 أ

 ا

 ا 55 مكفوشاعفنهن 5 هقرالاو متالظو أع

 ا
 | ااجكنقر ش هلوقك هر زايقشت ىلا ءاشلا اراعضا ناوةءاك للا فخ ا غاولاق

 اه ا 01 34 . قوت هت 3 كوة ةرْره ف نالظ

 ى هو 5 <

 يالا ل لاخلا مابطم مودي مدرولا برك ذهول دوطو ههه قم برقو
 3 هب 2

 ا 00 21

 | ىلع قوما لبق د قفا امامنا وهدا لاق هوُسعاضف ةمس وبدلا ذسرخاو مهو

 يقلق كف لمال انتر مدخاو ريغلاق ىره لا هول يقيل لدبلا

 | ةيقوكاولاقفةقهتل اوبلقرنف يقوم ا 0 يس اولاتفءاهءانلعا اولدبأ مالا قام
 اا يجب هر دا

 مالوم مموص

 بواقمةقوشولالثموسلا ىف هده هيرو بق زامو ملاذا سستحو عسحاولا# 6
 3 هير ع

 5 ع كي اوعبا

 5 - اقهفعاماذاهاعهكُبك 5 اقلب نأ هدم < الود - ورلاق هزم
 -#* ةفتبأدأ

 دم وسمو 9

 نيل قتالي قزم 5 هبقهتملاب 2 | اضن أل افو
 8 - تار

 فلا نما ذهل صو باق مجلد رأعسقوّقْلاب را لوقف لاقو ىمدالا امهدشنأ | ن
 كي .٠ ه مور # 35 - ماا .٠

 اب روأناكاسج اع درو تقولاملا لجمامملا نعىعاركا تطانثااذاودندشلا بمّدلاريسلاوهو

 00 كين و كتاع فن سم
 ؟ديهلصتل ١ ىذاارعسلا اذه لكو 00 دال يطفي ولاول

 -و مو 7”, 3 14

 قتلا اقف ةيةهق ةق همه ل جم ةقوةهاهلعف ةقدقحد و رنلقامأ و روتنالؤد 0 3و

 ا« هقمألاديعبلا لاذ نسف 35 زخرلا اذه تاوض ىرننبالاق ةنفاقلا ىلاهرارطضال

 لاقو
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 46 (هقل) ١ ءاهلافرعلا: + فاقلال ضف
 هو

 موهمو
 لجرلاوةواستلا هاذي فاكر / ثوكدتل قب ماها قولو 00

١ 

١ 

 ُتهئاسلَهَو ابابا جملا ٌدرْدا عفاوقؤ اكتم هماق تقول لوقت 0

 اءظعب موضعي نيإسملا م عيطة 3 : اوُدِه دوما ملا ىأ ساند فان هوهلاقن ومالكلات ْ

 هم 7

 د طقأ يدش ٌتنَسحأام "مناك نأ 1 همنا لوقا ةهوشلا در قيطيا 3 نماقنإو داوي ا

 ى 9 دوك 0 ركاتتإ وهل او برطااداوفأو انيستا ماوس ا قلل 5 0 وقف ظ

 قانا وسل او خلاقة يانا با اولا بطلا يام 14 ا

 ةمرلاودلاق 0 رولا نالوا داو لاق داقأع

 دارا اهلَعْتْراَ فار # امك ءاوفأ نمتيدر 1 كارو دع 7 ا

 ليشكل ا لوغتلا» ةييسيييماددس“
 لقبا وفل كنتو 8 رثعر تكد را جا لالالا

 لاق اهب غبصي قو ورع ةوفلاست هلا وامشي ل 8 وشل ع ءاونالا دفان اولا

 و*توفاقلا:لاتةي دقو ةوالللا مظةيف مادام نيل ةفوشلاو نعمل اذهبهوهلا فرعأالىرهزالا

 ْ لءأىلاعتللا دم ماركت نم ىدوألا وآل و

 براد سَنمدَوساوأ راه دحر ا( ع (قافارسش) ِ

 روبل كابس قدر ركل [ 2037 نمهَدحِبوق دوت اذا را هركف ارعألانب

 : امهاقو نهاقودرقلا ىفةغل يلا 4( ءافرك الار راو زك لرواد

دقو مهقلاكماعطاةو يشل ع 0 عضونامهالك
 3 اوف همر بعبلا قو هك

 ةب قرا قرح عشترا راضيه 1 يفق 5

 مارس ائيح بيغتا منال اغقلل اًعن هما له * همٌدلا فافقلا اضن ل دعت

 2 معلا تاسعا ءارلا ىف افك 5 ىرقوحلا:دوأىنلاتيبلاانهلق ع 00 «رهظت

 و وللا را ناتو ابنع 0# مثلا افتلا داس /لدعي هلق ريالا

 نبال هذا ا أ *َ :همقلاتاَعاَ ولو اب رت * ةنور لتر الاول

 ادا وشل امة لاقت واهو قافقلاءذهّداضْ/لدئيتانر طضملاى تاسعا رلا

 ه عمد 2

 ا سو 1 7 يكل اجا لفلان تع رم ل



 مه.لاو اهها اوفا ىلعهلوق

 برذهتلاو لصالا فاذكم

 ةدامىفهداشنا مدن وانه

 ا مهددا نههاوفأررج
 وينعم

 هسصم مأ لصالاءاذكه

دال زون ل اقالعا :لقدّيشلذ له سعرلو فارعال نبا ن نمر
 ١ .: ل 

 ” .0٠ نافل سنان عد
 سهم ل ع ع

 9م د هج

 عذقالوُبْعمالب يلا نع * انهتاةرهطل موسم

 دقلاو دايبلعلا رياض ابيل مللاءاستك اُبيصداوامهأك ديما اهافَْمما

 يحض بشت وشو لك آلا ةانفتسادق و ايدك دش هع دقلة ري وزجالا نع

 نأ ًالائدسضف متم وسلب 1 عش يالغلا ميلا ىةلاوضارمأل ومما هيما

 مالكبلا هه تيل 1217 كى أ تفر هوم ماعلا انهت ءرداتديو

 لاقي ودادراوْكك ديا مطلا ليلقت نك اذاكلذو لك آلا كهاهتس اسس دقواضيأ

 اا نلوم راحوا | تودن ريالكلا اذه مب مودَشأام
00 
- 

 قبال ةنرغلاوإ هج نعلم ىلع 908 اوك او ا انحاههاوفأ

 نيام جرار اهددر لبق شوحلا تاب يبكي العدلي انا

 ريسكو راهكرئاذإ اههاوث علب انالف راض أ لاقي والي هلا | قس لاقيإك اذهوُتَدَرَو 00 0-2
 ْ را يشار اهوا لعاب * لطلب منا مققلمآ ١ دشن أو ىنعضالا هلاك

 : 84و درب رو ارا ينحف اراررهسلا الب ىتلازيعبلاوهو ويه
 50008 رك

 لا | وكامل د اندومي مما دبَعَنبرَمَأ 1

 نع هنكوشك قيزطلا ههوفوهت قو تاهو باو كر لاو ىدا اواو قي رطااوت دكا ةهوفو

 لقتال عوير اهو ىلعدعكل اعبي وهَقو هنعوُذو قب نطلاٌةهوُفم أو ارألا نأ
 لاجخا ون ناخب .غ ىرب نبا ذ ثنأو سايقراغ ىلع اجب او فيتا هوذا و نونلاوق

 ا وعم , قيرطلا ةهوف ىلعديص » قيقا ديلا

 مناور هاون كسلا ةياقسلا م ىهو ةماقكلا ف ريل اةيصمدهولا فار عالا نما

 ف يداولاشارورهتلامففوما ثيل مقلانشيالو د : يلثؤاولا ديدشت ةدرئابعبعاو

 ارغب يمكيلع مالا لاق عتق وقتال غرم ننيلفمقالمتلا نأ كح

 ما ةرهتلاو قات لا واللاعب ب. وةنم فوحلا ىلإ ليام لوأ نال مهل ميت عيبا

 0 مادا نطلا هوما زاهر ىأشلبةمو :وفاسشنلع علط لاقت و واؤلا ديب شتوءافلا

 ةمرلاودلاقد راو أل ًاودلئاوأ

 / 6 سوح يوجب وب ا

 هس سس وس هس هس عل
 دو كلكم اب



 8 (هوق ٠ ١ ءاهلافرخأ' « ءافلال سف
 ٍخ "الا لاؤه لاى أ والو ممالدارأ 0 ٍ 0: .

 0-20 5 ةرصآو كرقىذل لؤقأ الو

 رج سرفوُ مغلا خب نفل لا قي و لجلب ِبقلبقدوفودَ وه مفلاريغصلا لجلي

 95. سدس

 مقلاة ىارعالانباحنوم ديس ةاييسمبلاتدجوولع أ اميلاتديوؤالا يو

 لوقىلاةفهنويسسام اولاق ردانقنا وو ناي قامأ و اللا مف نانقاماقنأو هواي ناك

 مهلا هع يرحل هوَقلاَو ةر رخل يامن أدي اميوْنم ف انام قديزرفلا
 6# دعا وامس سا

 ءاهوق ثنالاو هوقو فاو كد وشب وقام لوو نسْعسلا نمنانسآلا حبوحاضب ولا ةمظعو

 دسالا فضي ربا رلا لال عشا موف لكشزو ليلا قره ذل ذكروا

 صعق 101 ارق ولا ةعئاوءاهوش ءاهنوقنسرفو دوفالاراقار ا

 وجهد ذ هولا اماق قورلا لاقي ايلعلا ادانثلا لوط ربنا اق اهئوطو ايلات وو تال

 ةيئاسلاةلا لانو اهني ءاشرلا كر ىلااهئانبسأت لاطءاقوف هاو اهلك انسالالْوظ

 د

 هامل ذك هاهوُنءاذبك « 'نحازلا لاق ٍهوقلا ةئديب تع اهئانسأ تلاط اذا

 ةيدالدشلاو 4 6 طيفلو ىظنةوفم مالكلاضافو عسا اونا وفد لع مفلا ةعشتاو ا

 عقم

- 
899- 

 وي للا 0 ةيواوو ان ةملكلا هذهو هديسئبا لاق »* يقم مل هباوهافو 5

2# 8 

 6 هافلةفدعوج ه َك نافل تصالاودبح اور اذا عوج فوغ او اهاكدتمتاك اذااهوف

 لجزو ءافومافوهسفن ام لكبح وبيهوؤافلبرءازنقل الاف ئرببا رب اخو راهن رسالات

 6 78 ه2 نبع" لك نوح
 اقوه لع ةللاده وتد الكبدي بدو هلت كاذكو الكا !او قطا لع داع وقم »ب

 ةوللاو ملاك 5 5 تدفامىأ قطعت هوم "امو ةملكب تهفاملانقيو ب قف وع مالكحا

 92 اذانامايوناننأا ين مالكا يدش أه فزنا ابو قطا

 نمانثلا نملك الاؤيدسنلا لبق ول الاد لبااضي أَلا اوهاوه لا هلباماذا هاف اهوأه راع

 هنكلسزفار ءالا نا انك قطو هقلاو خليني تلاوة مهربقو

 مو 1 2

 ىئ اوم وكينأ أتيشش فنخأل أب د ل> ىو همالكف اعل مالكل ارح ناك اذادوقمو

 رك ناك نايا هلق هيكل رووا عونا نسذوح انهي

 للعلا امنا ارا قيظنملاوه ومع هوك ل ضآلاو ل لوكألا هلا :رعوملا
 هو 7

 ماغطلا ىف ةاقتسا ليقؤ :لفدعب م ادعم ءيفَتسوهففايعللان ءةرخالااهافتْساوةها تسلا

 (ريشععناسررعلا ناسا - 04 )



 (هوق) ٠١ ١ ءاهلافرس# ءاذلالصف 2

 يري نيكل الرج ار ملا س فد زوديزافو عفرلاد-قكلذو ةفاضالا
 هيءاج هتاف اق يبا أ نم طلاع جامملالوقام ل نما اك ت راصوةفاضالا

 ظ يوت لاةااذوتا شن دنكا انا ءاقتلال لالا ف ديما دة ةنوننرل نمةغل ىلع
 كك تورم د مباخر .ةئرالو رداضملاع حضوُم ةعوضوملاءامسالا نم ىهو ف ىلا ءا هم اولافو

 او هلاع او تننردتز ناز جرن, د الوعل كاد عتبالبو رقيب نال را

 ىلع ءاُبضاوا هاشم ىأق حلا اف مادهاوقو ىرهوملا
 53 اىدة<ماود در اذا وللا

 . دوس | طمناطببا ةمياومباط ١ ءاوضوعب رغب وننلا

 1 ١ ايد هك 9 ا ذ200 «دلا تا د قولا
 َِ هج 2و 7 ى

 أ اتا قرا 1100 *_ امقلاؤَى روس جوان دجاب 7
-52-02 

 و اًيقلتو هاشم ىأق ىلا هاف بوميلعمت ا ىلصهتنالوسراهينأر ةًادوغسمنب|ث يدخفو

 أ مولاق لالا عضوم ف هلدباو عف رلابف ىلا هوك نك هيف لاقي او قمل زيدا لال لع تيضن

 ٠ ىتلا"امسالا نم ىف وةيهادلاافدير كيفها لوق اوم: ارعلا لمح :رايجداعتل ناي فمملاأ

 ظ وياما يضلل, )اهلنا ل معتسسملاريغل علا اراعذ | ىلعاهب وعدم اردفملا قر 0-9 رم

 | ةيغادلا اا نعل دع اللا نمالدب نمو ةيهادلاةديريابنا نور
 اديه . ١ :اهلافالسانلاههكربت «' ىلا ى ءاود ”نمةيشادو هلق

 | الجياد أو طله هوت ومل ا ةيهادلا لعخ
 ال دولا 1 ا مسلي نال بر لاو تلال كلغ و رحل كاسفب لاقي اك نضرالا كا

 013 . هزذاح تنامي زاق نما ضول5 د اتا كيب اعلق 1تلقف :

 ظ الل دايثنا باوك ريا لاك 2710 :رهوملاهدرؤأو ىرقلا نمي ربى

 أ اًهافلوقي كار ءالاننإ ته ف-لاقر عش نعى ئه لاشي و َقملارْد سامالَسلاو

 | رنسكية سلع اعدد ونضع كيفلاعاقم ندا ولاقت ضرالاب كافه[ ىذا ون يقي

 ٠ الدير يمضلاراصو ةيهادلاا دب نيايغانْون وذم ريغ كراء هوينس لاف ولاقت ةئارملت 5 ”ىأوقلا

 ||| نغ[لاكوهقبائلاهد هلوقيظنالان الدب راصو لدا ثار يشأ كر أو لهقلاب ظ للا نم

 بن آريغاهلافالىأل * انانلدبباذ تس كامن

 دارا



 اذن (هوف) ءاهلا فرش هه ءاغلال ضخ

 بع ا و 0

 اضيأمهلوقو 0 امّضْدلا قلنا بحي مْدَط 00 مهو نمو هفعارو بد ساكبافن نزلا

 «م و ”ءوم عد سو <

 قسيارعاب ل ٠ لكذكلا ىعاهاوهمنأك لسمبءوأ"انحو لزابب

- 
 ا

 ةيدكلا لاش نمىوقأوهوىدنع ميماديدشتو ١ ذهفى-نءالاق للاولاد 7

 لوقف لوةناخ دوف :ل3يعف مف ةلَدَصْ نك اذان تلقنافلاق م م وو ةلزنع فرعضتلات اود نم

 ماجردشأىواعلا حالا ىلع * انهي مف انكامه قدز 0

 فرد ىلعانأت اب اوداق مهند عملا ةزاج فيك ةنيع نه ىنأ اواولا نمالديربملا تناكلاذاو

 1 دولا اوض صورعلا نيب عج رعاشلان ا ىلابهذام نق دذسا نأ ركب فأن ع

 عضوم امال ام :و.ةفواولات و ل رخ آه واهف ىلءو ًازاحأو ةصوقتمةزو وه

 ةنسك ولع اذهىردنى :رخأواو وة هاه نامالا لع بَ ةملكلانوكتو هاوف أن مءاهلا

 لوةامه دعونا اوتاوضع و امانا وتس 1اس روسسلوقفامماى نئالأةّضعو ا

 نايس فوا ووصل ارق نيعنأاهسةةاجتنث اذا اونيءاعهضأم بوب تيل

 الهفتلقناف  ةدئازلا كر ا ىلعةلالدلا موقت دل صالاؤهتوكلا نالامن كيفي وت

 لطب و لق مجياعلا ضالا قوق انغاالاع أن الءاوذأ ىلعدانأ عَ نيسعلا رع كْصَم

 9 ايوَستدولافاسي اراد هتنعامال_هَقنأتا البانيو رماد او مدقولاظبأو

 لاف نسر هنماذ هَ واو هّسعنال ودق قاو اعأو قوطو ص دارا از

 اذ هكلوق ف نيءاهلا عاق جااولةثنسا مهنأال هاو عجبا نالم دانا :اوقلصأ هوُفلاوىرهؤيللا

 كسفنلات فض اذا اودي زافتدأ ًارودبز زووم ادي حاولا ف هلام اوذذف ةفاضالا هموُف

 لاقيامتاانهو معدتك ءانَكم لا تال ضل و بصنلاوعف رلا لاح همفىوتسيف اذهتاق

 حاملا لاق ليلقوهو ةفاضالازيغ ف كلذاولاه اعز وةفاضالا ف

 اًنَْركارامعاموطرس ايس باشا حدا

 هدمسنب الاقل !فاضملا ع نعفكفاهافواهيشاَش الاخ :راقعامئاكلوقي اهتز ريدم

 مغلا ى ءينامفلا ودارأءارفلا لاف « اد لاو ىريلسا: عادات «ءارغلاهدشن ا رعاشلال اوقاماو

 ملا خصال هناك هعمل |وءقمدت أ ىيع هس هيض *. تأ اضازاحأوةز ةرواجملل مغلا لف ظلم امهانتف ف ثالاو

 عضوم بلا نوكيت زو ولا بح أو لاق كر هضم عب بن نزرع راما

 كح ىفدي زوفو ءلوذاولاق ومكة جت رث ىف أ شكلذ نمانركذ ديل لاامغ ةلزاعر روصقم مما هناا عفر
2 - 

0 

 ىفهملا ىللس نم طلاخ هلوق

 داشناوهو هصئام ىناغصلا

 اًهقرق اراقعاموط رخءامهد

 اةصرالمس عزات فص رند

 2 راهصفف ىهانشت ىد

 افصلا

 انوميشاخ ىلسنم طااخ

 ها



 (هوف) ءاهلاكرح + ءافلا لصق ذآ

 يىسمسعدم د

 ااا 0 0_0

 وو م 1
 كتاعلاف نية لن تفذحا انملاتذُخ قرف لسا كالت 00 0 ود دوم

 # تر و

 يبوتاكر مفردا تيقبو شم ان مة نووققتكن موتا نمتفذخاكو ةمئاسم

 ْ اهتاكمل دخن دعم رح ىلع م ..الا نوكأ قيفاهلتقانعاتةنالاغأ الهلا دبا

 لاتؤاولا اذن ٌعراُيمهلا فىوُه ميلاف نايس ماللاو هو اهنا نبش ب

 أ هذسه ف ذهتناهانقامن ؟اذاءايلاو واولاوءاحلاو :«اهلا ىلءاّقوقو لفعلت رعا ميهوب

 نمت لاووة وينال يودشو خو أن مواولا اوفذخ اكن يفرح ىلع مس الا قميو قورحلا

 ا اهيلعاكوفو اولةثتس فتلك اواولا تنقبوةنم اهلااوفذحا لفةاشو فو وف نم ءاهلاورج

 ا لهو ى هر م2اسوف كى هم

 لرب بيرس نفوترسبلر در وذ اهدحو* نرسدلاقيناهوفذخ
 ا كتل زعو

 أ بَتقتلا فو رح نم ميلان نكس فذاك قدا زا ميلااوصخاا و نكس ةنلع

 | حوتفماكتا ىلعلدب وّنطاحكو المان موهاننا ماعم سال ماقام اوقاف دنالو

 | اههضوءافلارمذكن مسرب غودب 9 زونأاهيف ىحامامأو اظل از هى وتفمانعام كدوو "افلا

 د وه

 ذي رلالوقامأو معلا دباواهمال ف ذحب اهلالعال ملكا وطرييغتلا نميرضف

 10 0 يتلق اوديو * قو كيوتامان

 | هذه غلب سل هناىدنع ملا ديدشتق ل وا ديس الاف اهضقفو هد نمعافلا مظل

 - ا لفتت متاخر رملة ءنهادجئالانأ أ ىرتال أ ةءلكلا

 رعاشلا لاقومجي اقلام مهحاوفأبت :وأوقي ىلاعتهتناٌلوق

 مما باوهافامو ٠ اهيفستأنالو وغلالف

 تممدتالو ماخأ اولاك مونت اورفلا عساولل؛ زدالاه انو لوألا اد ذهول هه زاولاهتو

 قاولاو املا ةماكلا فرم رم ع مهعامجالدقورك دن اودنلااذهنمأ.ش الوم ومسق ,لح رالو

 لئاقلافناف ةملكلان قط راع وهام لاثملا سفن ىف للص المقىفديدشنلا نا ىقعءاهلاو

 ديدتقلاا ذهابا ةماكلا سفن نم سيل ض راش فدبدشنلا نأ هل 1 ذامتئاذاف

 اذه نوي مولا ةف قولا ميملاا واتت أكان نأ اولا فاهانأ هلوخدمجو فيكو

 لصولا او راك نق تبرو مَقاذ هاولاقففقؤلا رحم لولوي مهنا مل و هودلاخ

 ىرخ



 ع وكري لاا ديلان يول ادع
 اياه - هو -ه<

 ا 5 قاب رانا ودع الانع ب
- - 

 وعمه

 ديدن أواه اتناندواهاوض ىَترتا تنصر لاَ

 دلت أناعوأجمن ترق اذ »* دولا سأز ىلع تدأ ةوكسشم ا دلل ا

 الغي مشفيفاانا اورلاو ل.كاو لب الا نما رقمك نبا نواعم م .وقو لادا هدالو تام ىأ

 ورم يغلب دكاشلاو مسا او اوف داو« نداعتموقواهلج نابت ني

 سلا ةبطلا نه ىتلاة وكف ريغصت نوك تأ زو ةأنعا مساةيكفَو د لولا نيدلاخمع

 «ريقنولا سوك ارز نوكبتل لولا ْ

 ههده- ووءموة < و 0 م ١

 قالَ ئدهةيبكف #3 ةدللالام- لسد الو كا 1 : توا ا

 ل ها ةءفءد ا

 ىلا نابللا ليلكلاهلاو دانس غم ةقأومَيساهقهَعب ؛ىثلان عد 5( ”يلهدبر |

 * هدم مر فو سل ©

 6-0-1-5 َتوهفدقوهشأك هقوفلاَومهَتْلاَو الا ةةىتالاو نشا نع

 هيف لاقي ىلا هاه اومهشلا قره وما هج ا نع ىعلاهفو تنعى اةنهاهقو |

 آل

 قف رءالاا ايناس ىأت وهف تسنالف اهتعهفأف ةجاخ تيرا يوقف

 ع 0 < هب 2

 دست و 24 ةو و لحب 2 ذاهب ى ىح اعلم 105 توهق ىىتجاحنغ |

- 

 و 0 هي مسسودول ب

 اههقي نماهل نأ للم 5 ىف لوا: قفلتإلف :١

 لاك ةهاهتكتطخ فته قوافي اواهذ لاني اذه و هنت لج رلا قلما ا

 ل نم طقسا ذمتك قلل هلك ىرمأ4 تن فانالذ كنت لؤقتو ٍ
 ةيلاعمبت

 قو 0 يلهو ةطقسلا عن ابق مالنا كة كنت طمتاسكي تطل فور 50

 عيادي يطا ةقيقسلا موي هللأق نيج هنعمللائذر ررمعل لاق هنأحار راني ةدسع يبث يذح ْ

 قتلا دنع وألاق نأ لان قيدصلا مكيفوىنعيابنأاهلكمال_ءالا ىف هك ك دمت رام

 يلا نمد تاجا ذاب 1 2 7 8 ماهي هقلاقي اه وو ”لهَجلاوةطقلا ْ

 لصالان ا قع تلات روستو لاق مهلا يسأتانيزسأ ءوثلا شيلا 8 هريغو

 موفألِخِرَوُد وين ماوي لك ًاربنكلا !لجرلل .ةلوقاه رنآن منفذ هاف واق وفووقاف ْ

 ةاقلا هةر اني رى !ماننأتااذااوك رنات ظ ماري ْ

 وهانغال لوف لو هاو مولوق كلذ ل زع ةوقوماوفأ عابر اوءاوس مهلا و هسيفلاو هوُقلاَو

تلادل لوق ةوهاسناٌناهرب الناب هيفسل نعل اا قامفلاب ا ا
 ن نرقرنعم جونا لق اهي عمال نمم



 ا - هاهلا فرح م ءانلا لصق 57

 ؛ طنا لا لنا بت وهاك افكت يزيد وأ اني

 ٠ 2 ا : لم سانلاىَرب :رباهف ىذالا ل 13 مؤ و الُموذناهك ٌداذا
 ل

 و هس

 00 تاهكقءاسنلاو وكف ةأرملللاقيو تدزاف تيك اذو
 : أش ص لا

0. 

3 
 7 ةنه# سم

 ٠ امص تدي ىالاكشلاو هنيامنولواثنتو هنواتغيى أن الغب نووكسشم هدب غوشلا تكرت

 | هلوقةننو العن ىأاذكواذكنماندكلوغتَب حركت راذكت اذكنمدكفو مكاو

 ظ معان اجزيمك الجوز ع هلوقومكعرّرف مكبل راع وي وك عاقل جوزع

 غش ىلاعنهلوقق معانلا 'كافلاونيحرفلوقينيوكفأر نسما مها يبه نيعانىأ وتر

 ]| كبعئالاىأ 1تئكئان والف ثيدستة بوادر ارعالا نباىكحو بهما ةكملاو توهكاف
 لها ة فضاوة ءارغلا هيفوعانعت دو.ءاننونجتت ىأتوهك انهو كاناوقو
 0 هوبأ لاك نو راحو نورذح زراف قو ووك أ رس وكنالاتونك انلفشوةلاياا

 || اذالج بلان رعلال اوةتدسعوأ دج اوامها نعمت لع ةنينالغ قس قوافل ئرقاسا

 2 ٠ عتأو اذكواذكب لالخ نا سانلا ارغب وأ مك وأ الب هي
 | رع 3 ١ نانطألاَتبان معَ ءاكسن 6 تدغاَذا ناو انا نجلا

 | نيهكافوّني ةزردلا بوكت ههاواعيتتتوو و هيل نما اوربا رشالا هكشلاو

 ١ انفو فانو يفك اذن نها نوؤ ناكامنو نات «رسسفتلا له بيذهلا َنيعانأ

 | َنيهكا فرب او تانج قنيقتملا نا ىلعتدل اوققءارغلا لاه نب نيران نب رش أ ىأَنيهكقواتلا لهأ

 | | قعمولاخلا لهب صتلاواءيحبّنيمكا انوَنيهكفارق حاجزا لغو مهرها عنيت لاك
 | مومن انعم نونوٌكشت عاطل: زاتلا فو مدت ُوَقداَو نسم ى أ عبر مها ببني وكاف

 ظ نونكشت لوقت ميقونو هك نولوةب 3 دود ىانيعللا لكل ةغارقو يف كلذكو

 ْ اهنيلفّتدأر اذاةقانلات وكف ا 1 ل ئبارعالا نبا نمد اغأ

 | سمفلالعنلاومقحأ بت حالا ار يىلاانلبالا ماكداملاو ايلا يشرح

 ْ ةهكشم دق ةقانرعش لاه كم وهن حتت لد 5 رلالك دان ترئاذا (ةقانلاتيكتفأ و

 صولا لاك اهخلاتنانواهع :رخوظع واه اوكد ىكرتساف تيَرق ااذاكالذو فلو



 4 (هكف) ٠ ءاهلافرح د ءافلالصف
 هك توم دم

 ةحئانلاهنتاَ نعلثي دا ىو ذاب ارتلا ينكر ةنظفلا ىؤدشفلا َكدلعتْدَوَت ا 7
0 7 

 7  ىبضص 7 2 ف ا وهن سم - هدا

 ةلاحناةهققلا ىربْبا هنءاه ضف همهقتتو هةقلتاهنالاهلوق اهب وامتلا هدهقشتساو |

 ٌةَقَهَدلاَنِم ةيواقمى هولك قلد حملا برضتو هب زحآرلا لاك اغنقلا رف |

 دقن العلا شعيل قفاميففلتخادقر دكا اوما دان دب ااا (مفنإ ْ

 لك ايالذ فتك ولو لاك ةيهكاف هديه الانام 6 او بعل اوخ نآرقلا فراشلانمَي عب

 قرركاماوةهك انراقلا كيو رخكلاتو .اًنئاح نيون وابنع لع اةتمكأف

 امتوذ هكاوفلار "اس ىلع نام لا ولملا لضْف امل هك اناا اوقىفتارقلا

 نب ىسدعو ىدؤمو ها راو - ون نونو مهام نيسنلا ماد أ ذاو ىلا بعت وقلم

 نادي تاعأمو ىرهزالا لاك م ماوي نيرا ىلع لينغا الؤهرركش بل

 هذهىفتانن نامعنلالوقذشامغاو:ةهك افلا نمتسيلاهراممو دركلا اولد َنالاكت رغلا

 نآرشلا لب وأن ةغللالعو برعلا مالكي ناكم لع هلةلراصم .دا'ءاهقنةغا رل ءااوو# هلكسملا

 هننالاق يفلت اوت ة يمس أبتاه ست ”هلجءامشالا 23 نايزغلا ونييملا رعلا ظ

 نماسنلَلاكيبو لهنا لاكن فلاكيموّب رجول مرو هنكمالموهقئاٌودعتاك ْنَم كاع |

 ضثىلاعتهتنانال ار ل ةكئالئاركذ ذدعب , ةيهستلاامها لح وزع هلا دارفال هكئالملا

 ةيعارامهايا ىلا عت هثاذارفال ةوكاف سيل ام رلاولخفلا ارعتا لاه نم كلذكوهنس و وكلذىلع ْ

 لك أنك لحمو ثرعلا ةغلفالخيو لو.ةعملاالخيوهو لداحوهف -للحة هكا فلاركذ دعب ْ

 هّنهكا نترك ذلا دك الاى يسعنا داس بدلا قع امهالكو ةهكا أذان ؟ انوٌدهك افلا

 لاسةيالوةن ويس لاق ةهكاشلا حيييل فاهك اهلاو سانلا ضارعأن ملأ ىذلاكنلاو او

 موقل اكو ىتاز امال امنوا برتضلاا ذنبه تال انو نالوا كدا ”ةنهكل اغلا عئابل

 متهكرط مالكلا ل ع م4هكفوهيبشتلا ىلع/اولكاايضب ا ةيكضا فااواهبمسهات أتهك الاب

 ةهاكنلا ىرهوجلا  ةعاكستلا لعقلا هيمهوتملارد_هملاو مضلاةهاكملاو ةييكفلا متنالاو

 فو حاملا هكاشضلاواارمسّمَلا بيطناك اذاكفوهت :رسكلال جرا كرد ضن فلا

 ثددحفو زامل هكاشلا قص سانلانكشأن هملسو هيلعهتتا ىلض ىلا ناكسنث يدح |

| 
١ 

 وِ

 بهن ميغ نا عبأ !ثيدطاهنسنمو دما مالت ذاهب تلك نالت هان ديز

 ه2 # همس

 7 اغلا لبق رار ا مضلانةهاكْملا و ناحب -زامثنَت .ووسد نيذأا مهتاهمألابنووكشتما مهم

 ممم مس أ



 اهقفو هلوقدعب هّقؤو لوقا

 ىلع فوقولابو لمالاناذك
 هقفنأ لعتهدمسنباةرام ع

 ضعبلا مالك نم نيدللعك
 مضلاب هقفىف ةغاناكن او

 خاسنلا نمتررك:اهلعلو
 ديم تكا

 (هقف) اهلا فرس « فافلالسف اد
 ه 5

 حرفت اللقب ,رطبلا ريتا ءاحلاءب هرعلا مالك ىف ح ثلا ولاكن يقذاح نهر راق ىةمءارقلا لاق

 ءالب مانقُمت وق تاك انهحاهلانَنسرَتلابحالهتاناخ ل لع ور ,زع هللا لاق رش انال أ

 دارلأ ل جراذب علاق لاق ىلإ ارعالا نبا نعلك ١ الا ديد ش راف لجرو ٌحرَقلا هرقل وَحَرَملاهَرَكلاَو

 ((ه) ردك هطقروظلاهطَق (هطن) امزاك ىذم أو اشراف لك فرعا ركشينا

 بلغام للعلا عاون راه للري فريرمداس ربع ىلعتلغو هلمهفلا و شلالات

 راهب خلو ساما باو ريثالا نب الاهل كسلا نول ىلعمهنلا

 مقل لصالا قفار هريغلات اهنمعورفلا ممباسسُدع ةوىلاعتهلنا ارش ةعبنمشلا مباع

 ءانأعا ءاووكيل ىأنيذلا ىف وهما لبو زعمتلا لاه هيفاَمهَقىأنيذلا ىف اهةفْنالَفو لاقي

 كا ليوأتل فول عملا لاقف سابع نال موديل هقل لص لا دوا هموم
 عاش «<

 ١ اقف هققو ىلاعتدقنا باكينام زف سانلا 2 نم ناكو هءاعدهلنا نادك هاننعمو دل هلنوأت ههوف

١ 

 : .ةناقفتوست نم ةويقذىن الاوءا اهم وق نم هةيقدوه 202 وةددسنبا لع لع ىن«ع

 ثينأتلا"هيدتعيإ برعلا نمءاهشن لئاف نأ ىدنع ولاه ةردان ىهو*اهشفةونسن كالا كو مول 200 كيد كا
 - هم ما <

 .ههتفأوههفو هلع ثلا هققو ع هتدوا داو اهتتسوابك منيت لغرب 0 ارَقفَدو بئاهريطتو

 ةقفلاقي دومه ةريدكلايهنع همك هوه دس نبا اه ١ لعتال سى أ ىذا يحتمل اوس «دبتلا فو ص

 9 ةاكس

 5-5 جوهر بالكرمل بلا ى ءرهزالا لاك هموفاذا اهقفمشُتي هلتنس ام قءوالف
0 

 دهاشلللاقي و ةهقكىئنالاو هيقكهفَت ل برو تن دبريَتهتْ لاك همالكنمغرفامف

 قازيوتيإالاة فانز مجبمكلاء أر ىرعزالا كاذرغقلاقبالو نانا دست فيك

 م 9 هماسث ب

 هنأناطسثد دخ قو انهما داس ا .ةقراصاذا ٌءهاَعَفِهَمْعَي «ةودقو منقل ر لاقيت يوميا

 تح لص وكمل رهط تلف هف ىلاصأ فتن اكمانه ل -هاهل لاذ قار ءانة يطب ىلعل ُ

 ثوم هأزعم رع لاف 'وثدارأ ىذلا َى ا اوقات طوس (نهةكن الساق: كش

 سادمعرصا

 ا ٍىأمَمشب . ىالك عقلا هيقف ؟تافراج 7 هّنسطاخ ىذلا هلا 5

 لأ اع .ةدلح رو ههقف ىأ هنهاةق ىبعأ ل يعش نب لاق و هققو هقَفِدَعاواَمعُكناك امو وم
 2 - 976. وص هم وم -و- 1 1 2 5 1 -2

 بلا تهقنو مههيالو لعيال انعم هس اموهقعيامنالفمهلوقكلدن م هعشفوهفةئش ماع

 وعو

 ا هقذلاو هلوسة ا

 ىبارعأىل لاق رع ىسعلاقو ٍ سدلاىأ رار :وهبت الايمن امخلتلا ىف ودنطْفلا



 ءابال (هرف) :.ءاهلا فرح «.ءافلالطف

 و وجو 7 تب 7 ظ
 8 "008 ل ل ل 0 0

 ئدعل اوقاماقدب وقةداح ةطمشن ىأ ةهرافةن ادهم رخثيدح ىو عئار4 لاقي قدا ودحالانسرفلل

 مم يل و 2ثوؤو سعد 556
 اعد .اةنماهرافدالاذسي 0 هنا ارمس ن عج ردي فاصق سرف ةفصقديزنتا

 ىرشؤ ا لاق ةهرافالاو كلف د ْئَُسَفقولِللا ره نكي دعنا مانو إف
 هيمو 8

 هلوقىف دن زن داع ئطذي ىهضالا ناك
 دود ع ةمدع

 ثيسلا اح وك لابلا لاف 3 امين هع مانا ا1ةنف .نيلاع كلف

 هلوق وه هم ىدضالا ناكوذلا دعت ى رب نبا لاك ل دخان مدع هل“ نكي

 هغئاتلا لوقو » ايامها *

 7 طعنات هاو نم 0 اوعي اويولحةهرافل ىطغأ دب

 ةردان ةزيخالا هر هزاو راو او تداولا قامو نقلا ةهراقلاب عياش هد فانا |
 -- 9و

 هرق أوجالمىأ عر ردا وأتت عابس اذه 5 داو 2 لاق ول ىلع ريسكسا م تاسل ل غاقاثال

 كح اور تع نزال لا نو 2 هنازيمهرف . ود راق دا هرافام الغدا اذالحرلا

 لاقو.ه هرج او جولان راف مالْغوةصلس وب اذاةهرافميراجوقي ترفل نم

 ديرب نوتقأ قنإت هوك ىف قد يهل ناك اذا كرا وخلاو بلاها ةقفأ :ايف ىقاشلا
 5050 و هَ

 هه“ ندد 1 جتنا اذا ةسضرفسو ردم ىهققانلا تع 48 ةدنالالاو نابلس ةار يدان

 ىلاعتلا ةدعح نبك لاملاع اًضنأ
 و 7 .. .ةماهدم 1 2

 د 7-0 يسم 0 53

 08 ٌنكعاهنافغأ لع * دانسةعرَمملعُرَك
09 

 ءا وق 37 2

 ب :ودو لاك ّف 3 1 درت ةقأن هالي سنا
 224 م اس وو

 للاب عبر لا عبار 5 اهتاس [ردق وي هو

 -- انرقو طانشألا ةسهار ا 00 ةورُملاَ :ىشلابذاحلاةرالاو عينك ىور رو

 5 أرقن خذي ةانوخ لاخلا نمنوُتفتو نزعلا ل وتلا قرأ لشن هك ورا رش

 اذنن دنع رت نا 5-52 5نمْوهف : نيشرافءأ أرق ن موني طا نبق :ركاذع نوهت كلذك

 وعلا عداونبالافعضوملا |
 لاق 9 عمو فلا قرر

 تالطلا هرافريض ف ارت نإو .« تمر أ همز اماذا نكستسأ ل
 - 5 ري

 (رشععداس بنرعلا ناسا - ه+)



 ىف ىذلاو طم_ضلا ادم
 ها مهيبلبيذهتلا

 ىلع نيبنيمهوعهوعو هلوق
 مكحملا طيضا :يبكللا

 يعم ما -ليكتتلاو

 تعمل مكشلاىفداز م

 ها مهحامصىأ مهتهثاع
 هوعيوح د ها

 د ا ٠ 1 ” ع 4 ا . 17 ..- .

 ا ا .وقلاهاع اوهدسسفاف هوو ناىريلان :نمةقاهتاصأاذا

 مساس 92 يكرس

 قرا ذة ضو ءاعوموع او لدنرلا ماع ًيلاقتز امَفةهاعفَ انأ هلاموأ + بفن قدؤعمو هيعم

 ههعز زو [قلباز اوأ مةيشامو أ مهران باصأ اؤهوع وااو موقلاةاعأو ةييطوز قدفاجلا

 كهربا غوأ برب نمقفآ اهلد ؛بنسديويال كأ ع صم ىلع ةعاعو دن دروبالثو د-ه+لافو ٌدهاعلا

 ْ ةئباصأ هونعمماعط و مأبفاهةدعأكلت نعمل ٌنافيفكلت ل رئامدد مل اراد يداك حامل

 اماعو هي الرو لاملا ةمعو هام هتباص هلك نم ىأ ارعالانبا نعةهوعموذماعطو كا
 ” | و 0 "9 . 5 .٠

 00 ا لاى . ليفطلاف قاضْوشيكك لوقكا ضي اعل برو امو ةامّلثم
 مه هد

 سهوا موعم ته تم

 لبابا تشو موس 357 اهنءتوهاعلا نع رادو
 و هدا

 ا موةسيعمو وفيلو علا هبغلا# رتل او دج را بان وهاعلا ىارغالا نبالغ

 ءاعداذاو طوعا اهداذا لبر ءوعدقو شع اكسو ه1

 1 وو ةءةعنولوقيو هع هنعاولاءانيرو ستقلل الا ترجزاذا هاعداعلا يو

 الهي لاا وع نم هل عجن مفن 0م ارغشن منعك ن ناهاعو ماشلا:برعلا نم

 ص دس

 فاطع لا وياما هبعو ةماعلا هتباصأ هبييلاملاءاع ) هيع) م كانهرك ذدقو نوعنم

 | ءاعياعو يعد يعو هيحصل جرليعو هاما ذوي أو هوهعمودوعمو ةبعمومت
 3 ديلا . نيتمل لولوي
 0 عك هير (نغ) 0 (ةيهلانيغلا لسن )) ٍق

 4 هكا

 ةفرجو سمار 220001 لامر 26 ا ,(ءاغلا ل مقل

 لاق ةمورملاو ةهاز لاَ

 00 هطر#

 ئه و 5و

 انقراكو مناط يفتي * اهزادح نم وكلا بكرم
 هو <97 عم -2 2 همام -

 اهرافادنو تت اامزتقو 0 اهرادجف ءاملغ هقدح

 : هسقع وو 2رىوه# هو
 1 7 : "اهراَرانم انيوخللا كمان 00 اهرامات رْوَس

 - ٠

 5 ف نوف يو ريخ ريغص هو فخم لثم ضيم و رقاق :وضءماح ل مردان هرافك هردوخلا

 هما لم ةهرذخيلباوةسكار 2 5 ها ارلاوةكورُملان افراح ولغباو نودردلا

 !يايسؤال متبل راوتر 12 لوجو لئاسول بو لزايل ثماضب أ هرثو ةضضو

 لغبلا فلا قيامناةراف سرفال لا ةيالولاك :1ن5ق ءرسكيا م سلاالغاف نال لم لدلو

 راهجلاو



 3 (هونع) .. ٠١ هاهلا فرج ب .نيغلال سف

 همدوسس هو 0-< و

 ٍباَيقلاو قدارسلامُصّضلا * همعت نام عىلا مع .ىربذبا |

 نأودىلعث لاق. قيزطوأ ةعزاستمفريخلاوتلالضلا دورنا همحلا ل دنقو ا رى

 مناشط ف مهرذوزيزعلا ليزنتلا فو هون نبأ ىرديال درو ه فاعلا لاو ةَك فرعيال
 ا

 يب 8ءودءد م 1

 ننيك لووك هءسهدحو هللا مرك ىلعشم دا يفو نورتي نوهمعي عمو نودع

 هرصوت هج 7-1 به

 اردد ىأةماغُمك لحرؤ رّضملا ف ىمعلاكة ريتدبلا ف هَمعلاثالا نابل نؤوهمفت

 اص 2 ف وَ ةس2 و هوم ص عل هس ىهوو يب و

 نهر هوجو هوو اَهج همم عرق وفسر ابواب عجلاو بهدم « رطل ىدتويال

 ذراع قالا نعداحاذا
 و ل

 معل جرالي ب للشل نا ني ور لينموالا نطور نيكازوفلاف همعلاو

 تهد نزيل نسل ل تنجنو ادب تالمأل ءاهلع ضرأو هيلقب رصنيالناكتضاذا |
-.9 

 رانجلا فد ةنور لاق هس هندحاو تن معلا ىزتاب ١لاق (هنع) 6 هةمْئمعلاو

 2- ووو روف 0 م
 ألا ىفعلابملاوهو نع هدنع لجيدي ردنا (هتنع) 3 امويقلاوةهنعلا طضتو ٠

 دمي هشه

 نستعمل هرَسّراذا كاذو ةءمعاهل لاق لب ؛الانهعهعو لب الار حبز هَعْدَع (ةهعالا هفدكلاذا

ْ 

 و هد ةس

 انهلرحز زوهومعدعاهل تلقاذا وعن أل! تمور !نعىرهزالار وضد مول ىو

 اوسرعر فشلا وع ( هوعإ) © هوهعمودوعمو هيعموهف حرا هبع حربا نعاضيأ سو

 ةيؤرلاه ماكو حركم يلع وعو اليلقاومانف

 ماج قمتغملا قان ميتا »* قطا بدموع رأت 5 5 ب ١

 هو 3

 ىورب و وعملا زي ىذدلابدج « ةبٌؤرلوقنعاحصفاسار اتا ىزهؤتلا لال

 هبوعتلا ثيللا لاق دنبأوومجتو وج وعو نر علاش جرعملا هدارألانقف ىهللا بد

 واو ءلكو لاق ليلا لالا رحلت ميصلا هود لع ةنقيذخ ة مون سد رعتلاو

 ةهاعام يفتعقوءاعا اواه دو ع ,ءؤدهاعةوهيلاملاو عرزلا هاد الةهاعلاو ةوعدةفناكمىف

 يتلاةفالاىأةهاعلا بهذت ىتينرافلا عب نعئهنهناماسو هنلعهتلا لص ىفلا ثني دعتاقو
 عولط لاق ف كلذ ىمرع نبال لبقؤر عنب ثدي دما اذهىوز اهدي فتة رانملاو عر زل بيصت

 لاق ةنسلارئان كلو هذان وعواظىلااب لا تيمي املا ااوُدحتا برعلا بيبطلاقو ير

 عرزلاهاعألاقو 1111111 ب -الاوأنال ليل اًةهاعلاثيللا

 هلظىفتوعو رغاداز ع

 ها ةماشرغ تاظاعمعت

 هعلا هلمكتلا فداز م

 ءاسحخلا ل يلقلا دشن فب

 ل ها رباكملا



 راجل ىذأ اًضياوهو هلوق

 بيذتلاو لطمالاباذك
 لمكتتلا فىذلاو مكحماو
 راجللا ىندأىناغصلا طخ

 هعينوذ رو "لهملا :

 همم هجأ د |

 نيمالب "هلم كيا اوبيذهتلا

 سوماّقلا فىذلاوارغصم

 سيضم ها قاكمرخ [كءلم

 (ةنع) 00 ٠ ءاهلا فرخ م نيعلا لضم: ا
 - دم #2

 ةداه6 ه2 مو بع

 نواعم 23 عن ىعاضعربغ ىو 5 باج ىأم معازلا هيأ

 وهورمتلا نمل بالو :٠ رم شل زنا ىانالف ضع ' نالفكلذكو
 ب ترس )9

 نماضتلا مهلوقلنزمز 35 اهريك 2 ناسينامةّصء نمو * تالا تلاسأز موهرسف

 اع 47 ل 00007 رغاشلالاقو ةّيصعلا
- 

 ع1
 1 < علال وس وها سا او كتر

 اهيخد ١ اريك نك بنيأم ةضع نمو * ع ا هو

 لش قشور كعناذه كلذحأ' نبال هشِيننالا نأدن 5

 تاج غير ىرشسصلات همم: ئور (هنعإ) ةرصشلا

 يقلد ملا تيب لامتببلل الو * امتودرت ارضا يهامع
 اييدرغل لو حا ءاقعشيعلاقي ةمهاقعلا لمى غل دقو ةمضغلاةيهانعلا ليق

 انيقات شوا () ةفورحفةمع ملا موا هفرعأ الفةيهاسكمل األ اغ وىرهزالا

 | ا ةريذساو شهدا هلدلاو هرمعلا هع اوراستبلا ىّدأاضي وهوا ْدَّصَو

 وة اهدا هس رس س3

 ا ٠ اهنا اذنك مناع 2 دئاعص هتفُدلبتَتملَع دسلدشنأ لثمدلبتملاو

 "0 ال ناس تاوطلا] ئزبزلا لا درسه اهيطففو

 0 اهلا موتا ذل لاقو له ا انالعلا اوعزاملا ناهلَلاَفَن اء ناهلَع لد ردنعس .ونأ
 ادع

 د يم روس ع ردلات دق عاضشلا همسي ليال ١ راواه هي دس دنا انو

 ا 1“ | دك 3 ع

 يسد ع "تيارا تارت اهنا
 شرواك 355ذِب اهيلا اذا عدو

 ١ 1 8 ع باح قا

 1[ يلع دقو عولباديدش أ تركك * لفن لعقار ااوعئان ناهثعلاو حولا هللا 9س قضم.
 لغفلاورشلا ىلا بيذ علاق و 1 ئذلاىاهسفن هعزانُتن اها ءلجر وى د مول

 مدلل

 0 كلاعلاو يللا نعل اوةمالم و عقواهت الع هشام 1 عا اي رونا هلع عداد لكم

 0 هقلاديعلدلم ه لف[ نسر فمسا ناحل اوال قفطتشن لف و 1 ةرةطبلشلو ق1 ءزذو ٌةَماَعتلا ا

 ١ ثار هد

 دانا دلوع (هع) مقافب فاشن موه: لبق ل جر ما نأ لو .ثرنسا نبا
 نت تبتببامل



 غ٠ (هضع) 1, . هاهلا فرج. « نيعلا ضف

 امونوقلا ن باله كتابنا 0 و

 رشم اضعلا ههاضع نموأ نم اوكف بانشي و ٍّ كَ لإ راجل
 د مآ 2

 م ىو <«

 رمسكلاب لبالا تضع وسع اهلصآ ًوءاتناب ةّصعلح اولا 3 لوس هلم رص لكون الب
 مم سلع 2

 هاضعلا ىريهضعوهضاعريعب وءاتتل لانها تعر مولا هع هاضعلا تعراذا مضعهضعت

 لبقو ءانئعلا ريئذلاوههضعلا زيعب ارَمْشمت .ةلزتقمهدحأ قدسنا حقد ناتي دخفو

 كلذكه ضاع دمة وضاع اوهفءاضعلا لك أ ُ ىذلااماقءاضعلا لك أنم ىتشيىذااوه
 سه 0 ومس سمع سد ع

 ١ ىدسلاةفاخ ني نايمه لاقاهلك أنما لاو هامل جار نوكي هضعربعبومضاوعلاجو

 5 210 8 ا هوو - اج ع

 هضمابارت أف انسلا قب 3 هضم م ؤمودلةيب رق د نعت لك اونرقو 2

 سس <

 لاقيامناوهسقنىلاف اضنالل هبا نال لسا ةسلاج لكدارأ هضعفاج لك وق
2 

 هومر ع وهاك

 10000 اهلشيدانسف رحيل « هم .راوذ لاقأك لجباءاهلاهشت ::ةيلاجةقانلا ف

 ةقاثلاق لاقيامنا 521111 اذه ئسراغلا لاك ةضعولاج لك م لاق لك اظن ىلع

 اولعؤاو .كعامع رم مكلوةقانلا ىلع كلذ ىف هل ذةوهّشب الضو هن علل -ه/اهلاهيشن يلام

 نولوقي مه هبل فرمالا ماقتل نيفعاي ريال كلذو هناءسشم هيشملاواهمشم هيدسشملا

 هلو ةيلاهباةق ةانلا ىلا ةنومسش قوي و ذل ووقفت ماك هةساتو روش ةيلاجب ةقانلل

 ةمزرلاىذل ارق برجل مالك اين دورس مالكويلورعلا مالك فرت

 ُنئاك رلا تايزاسلاهديلآذإ #* فسمع ءاسنلاكاروأك ل مرو: 30

 مابا ةوقكت ءاويسم الكاس ايإفأ) كاذرنك داتعملاوءا ننلا كاروأي لم رلاهمسشف

 هولا ٌنَسحاوها ولاعولاقفر ادم لاق هحولا نسل ااولافأك لحررلا ب راضلاوه اولاقتو لعاسفللا
 2ث سس9 م الكس ماك

 ار يي ءاّضعلاّناديع يدخل و 0 كا و قير باطلا

 ام وهسضع هللا انغعا وداضعل ايع در ىذا دلال لاق هزم ىلع نعىكربن 3 اورو

 كثيدحلاىفو باطتخاوءاضعل عطق هيضْعتلاو هاّضعلالك ًانع ىتشي ىنلاوهذ ةضاعلا

 , .الاقووريغرعش لت ذاه عاش عريسنا لابو ميسا اوكرتأاهاضغ دمام



 (هضع).-:. ٠ ءاهلافرتس. ه نيعلا لصف :٠ ا

 قطوه وها طعةدح اولا اودع الوالا ل: وامالاو دو لحام كولا ذركشلا

 | 0 ايوة قكتلا نمف ذا ةيلصالا اهلا فذحت شمع ىرهوملا لاق هشءاهلصأو
- 

2915 - 

 اك ءاشش ل تشم هاضع لع تي لاك * اركض مت ًَّض نمو *

 لاو وانكرمو هلع ىذا هش مخي لاقبف هلا تس : اصلا لع ريك و عقبانافلا

 اةتعتا نع بشبا قاولافوزازلاسمل ناكماوك اق تاون اوّضعو نوع للقلق اولاقو بغا

 | لاو «راقلاهملا ب هذىذلاامافلوقلا كاذب سدلوة قدح فأل تلعت | ىسرافلا هملابهذ هلوق

 ق,راصتّنسهارتامف“ اهلا نمنوكتا نأ ءةلالد نسا اهو اولا نم كوكس ناؤءاهلا نَمنَوَكَت 0

 قانا تاوشعم اوقدفو اولا نماهنوكىعدلالدةساامأوةبضاعُل, اوداشع مهاوقك ةملكلا هذه 0000

 000 ا محارم « امز ناز أيئيرطاذع" هنودسَدشلَأَو

 اوكار تاوّنَس مهلوقاواولا َنْمرَمو توئاس مهاوقا"اهلا نم ةرمنوكت همس ظتؤلاق

 ١ أ ةاضغامأو ةززاجملل ا, تيلقت انااا اهلصافءاملا نمالدبت ناك ناواوُنسس أ ىفءانلا نال

 | اركنركسا رقع وداتقوةذاسقك“ ءاهلان 0 راسن ىذلا علا نم نوك,ن أ لمتكف

 أ اوستن نانا ئهاسع مواوقاماتك ضع وىوُضع هع ىلا بسنلاوٌةَهَسع هدا ون 13
 دس سل

 ١ ل كوز هت ونا ودرم ووفداضعلاىلااروسنم ناك ن اوبن اندفع

 ٍ مه انعم فوهفدحاولا هبا تاوعملا اذهذال عمل اوه ىذلاءاضغلا لاا و_:هنوكيألو
 0000 الاب ىرةلاقف ةر-هىلا قاضأ نم منأىرتالا

 منت برعلاو لاق لولا يقل انما نولوت وق نون ودا و نافع ,ثدن أملا ءاه و بسلا

 7 اًضعلالقواهل كوالا لك رشا لاهو اسلامي ئنّوة يطع رن
 ديرو هاشعلا نمل و هاضعلا نمو و لاو نكي لوأ لوتاهل ناك ل 6-0 ةرصش

 ةتمرملال ا ءاشعلاانغا و هاضعلا اهعم ةقلتتع ا هسادإو ةكرشلا ارش نم 0 عع تملا

 ا ع علا لاقي ثارت رف مام لاوس شتت او مظعأم

 ش | قامت ىرادشنا 1 رض :لكااضعلا حاصلا ىفو اهاضعنانعبالسرسلاو

 - عقول لاكن هدا 5 اعّنمعءاضعلا ندي

 ٍ نوجا لاو فلا سلا اف صل نريغو لاخي رض ىلءو»و

 ا ضصااضخ سدلامو عسوعلاوَب 1 ولست او ملفعالا اقل طقرعلاوثوشبلاو

 عبتلاو



 غ0) 2 (هشع) 1١ ماهلافرح « نيعلالصف

 مهي لاقي ضع ىلع عمصْؤةَقْشا اذن ندين ماع بال هنن ادركت

 يأةياورفءاجاذككدو سعف ةيلهانجلا از ازرع مشيدا فو ةهيضعلا نممصيقُدَّضع

 لوسراب بلد سة علا ف تماصلا نةدانبعتيدحرفو ثلا ةينسلا نماصر سول

 هيمريالى اص ةزانْسْعبَدَضْعيالوَد ذرالو قرملالو أس هلا, امثال موديلعتقل يلف

 2 د ميلا لول رأوا نو عصفور اوناتملا ىهو هضاب

 قيمر مالل نبع 2 ةتممللا و الكيفأ اللا او ةهيسضعللا لاقت د وبنك صياد

 ميظنعلا كال نم بعل دنع كلذ لاي ةئاغتسمالا انفال َتيصناذإث يبذل اوما

 ىتوظلا لاه ىربننا لاك ناَتيبلاوبْدكْلا ضع! ىئاسكمآ الاف ىردوملا لاف ىربنيالاق

 لابد سعرا ودور نزولا زك هْسَعلابذكلاامناو ىصتتازه

 باسل اًهيضاعلاوةناهك ! وركن اًهسّضعل هليل هليل + ا نالةهضعهناوص

 ' لاق ردم ردد ولعفلاك لدفلا#

 هضعملا هضاعلا هّسعفت 5 انفاثلا نم ةردوعأ

ينال ىهليق ةْمضعتمْلاو ةضابعلاي 21هئ131تينللاقو هبضاعلا د ّةعيف ىوريو
 

 رضيع مسالا قف و هنالاهضع ءرمدلا يصبو ةرصستسلاَو

 ةسيحو ناش لاعاموو هناي رلاهَّضعو هضاع را تال نولوقي يي رشي رق ةغلإ

 دقفَنيس ضع نارشلا اولعس يذلا ىلاخت هاوقافأو بسك هتءاس نمط هض ناموا ْ

 وع اهلصأودعاهة بح الا نم ممن هريس هبا ماجا و لع ردلا لهاا

 م-وليواكأ نيكرشل اىنءياو قرت مم أ ينعملا اولا ناقل واعجتتقرفاذا ائنلا ُتيَشَعْنم

 ةسصعلا لص لاكو "اهلا تاسع ل عج نم مينو ًناهكو ار<شواركنؤانذكه هواعف نآرقلا ىف

 أ اهلصأو سوة ماو قالك ساو قفا نوح اوعمَسافِمْسع

 لكرصتلان ةيلضملا ءووستجل يوسع حاومبل 'مالك ف وشعار لاقو

 هاضعلا ليقو وسبا مئه َا ىهيبةورجشلا ع اضعلا لسيقو 0

 هاضعل أن تسلل : وطنك :لناف وع 3 هاوٌلاطو لولا نم لعام لع قيما

 او 00 وا يابن لابد اذه مجان اوماََس عاهل رومنلا ماظع ل بتقو
 م6

 لوقلا اذهىلعداشعلا وءاتشلا ىلعقبت قم معو ا عملو لك كونت نمءاشغلا



 لاق هنا ثيدسحلا ىو هلوق

 مكشنأالاة با ملا ةرامعملا

 جلاةممتلا ن مىهدضعلاام

 يدعم مأ

 أ هابل نع وةز مخ فنالا تبل 3من ةرئاز فلل أد عب ارطا و عوقولاهل هيف ةدئازلا تلق ير ا

 ةلسعف ةهضعلاابهلصأ ىرششخرلا لاق .ةسعلاورك ارخ [ثيدح و .داضلا عفوي علارننكب

 (هضع) 2 ءاهلا قرح 1-0 نيعلا لصف 4| :

 ىوده د ءةهمدو

 ١ | نيملانوكتأالا ورع ريظنالو لاق هذعدعبب :ووولا برطيال ءاسنلا و وهللانعفزاع "1

 ١) ةالسرب راد ضص جارت لا نةثأ اعةزما_هل ا نفالدب

 هنوكت نأ زوجيو نجْبالاق ةذصالو ما اسيل لقمال يي وبس تاك

 وب رقيالىذااوهوتاهز لا نم طفوا لضالا نوكيثنيء ألد
 117 لاقوهرلا ٍفنارط امر طذواَضا نعي تاني

 اناا .اهفجرششلا سبا نمزج كف * اصلا وول نعْاهْر ءَّتْنك اذا

 لو أون وأو وأدب رهو لذ باب نسم ءوأآباس نادل اسد

 هودو د 0
7 

 ووليالو نم ءاسنل اثدحالىذلاوهو ؛ ورع هرعو هاه هز عو هر لجر رو هنمولأ

 ' اهركادج/ا ىئايعللا لدحجنبةعيرلاتو لَعيفو
95 

 0 03 كوش تكلساملا تدعم الف

 2 ال وس اي

 كنذكوربكح 2 كح ىاةو رع ينل بر لاشب ريكيلا ةورتعلاو هازغلاوأنومم ىف 5 زر ءتناروةلا

 ووو

 يوم تاهزعلا جبتي لاو هيفتادئاز ةريخالاءاعلاو واولا اوشونلازوظتموأ ا

 اني ليان تنور تمت تاتداعج يزابغال هادا ز» اهلإههتماهفست
 35 5 ءمهه

 ' وفيس نو دس الكولا فوم جالوت ة يضف تَ ماذسإل

 ءةمقب هم نوع ْ -ِ ل 257 ا
 منتو :ثعأىدعأ عع ف لوقتو نومومو توسيع ىءومو ارا

 ْ 0 ازرع عدلجاو ىرهوملالاق عفاف ىو كلذلفل عفت لأ ءات . ىلع

|. -: 

 7 .٠ مكاني ديزل اف ةأرملاو لدرلل |] ءاه: هرعلاشيوىربننالاق مضلان توق 2و

 ا 0 كم وب مام :زعتنأو هيلع 37 ىدذعريسال بأم
 كا

 ات م انخ ءيششلمل ا مجيودممتلاَو نامل وذل ىو ةنيهلاٌةهيضعلاوهضدلا اسر

 ناعم 7 فيج تا ع سب تلد مقو ر ءطدعر

 اهضغهعهضغ هةهضع وقبض أو يضع واه خءواسم ةعمئءددضعو نوع 1

 هك لا نهوكشعو هضاعلجر ودصشلا ةلاقلاضَعلا ىممدالا نكيزاابلا سَ

 00 ورمل و همنا ىهْمْسملاامَتوِرْدَتأ أةضعلا وك انا اهديك يللا قو

 ٌةسعلااممكشأال بي رغلا بّتكى ءاج ىذا او ثن د دل ابثك ىف ى ررادحج و سانلاننأ] م
 00 و

 مآ

3 



 4 (هزع) : .. ءاهلا فرج خم نيعلا لصف |

 دشنأو يارعالا نبا نع متفلا لاجرلاب
 موو نبوي سص وح مو سرلس 59 رتثد<و

 ربت ل لدول مخمل 5 هردم لكما دفا, مكردأ ا

 لبالاو سانل! نمت هدرا (دع) رخو علا وشخ مي عضتعلا ى رع

 يو زل هيضوربالا حبيت

 وفل ا راتفاٌرعْميَقَدسَأ هدد يم عصاطنَو 539 .هدكْلا تامزاقلٌْفَ قانوأ
 2 د ا اعود وه ودو 2 ووو. ىه ميتا

 هس ةليفز ةوبلبه هطول ة محد مو هيعدض فلاي دو نا ,زعلا احلا لج رااوه ليق
 4 -2ه-

 داق .الْن ملك دق“ ءوشستو 0 لبقو كَ ناوي ةيهدد ءميفلاق : وءاشح سيف ناك اذا
 دى داهم وره وه ء عد

 مهضعبدتلأ ًاودادنع .وهدمعو مف مظعتيو وقعلا

 تثير ال .ارغاذبوأو »* ينساك لقا 4 ا 5

 ةسصدسع © دع مع ه2

 مول امد يعل وأن #* ةرسود ابلغ ىلعالا تاه .٠

 دنعشتلا انتو 9 01 ريثالا نيااهرك ةةحيتلا هذه (ةرغإ)
 و و هم ذوو

 ضو دوع سم لبقأنةررعلا_قفاذه نملاقفءادانف جر فنم لك (ليلاو نينسربْعدشمورع نبا

 ىلا «بيف تدتك دقو لكشمف رحادهىلاطلتا لاق ةهاديتق 0000

 ”نلفغلا د و ةِهاتعمددعبا اودلاو برعلا مالكا ىذا باو ننناكتسو ءرهزالا

 نوكننأوهو“ «٠ ىناذهىفىلحالدقو اطمن لاق اًنهدوأَد قرا 2غ تفرط ىأش هذلاو

 سرالا ةَحو وشو ءارعلا نمامإاهلصأو افرحامهيفلدنأ أك ,رهاظنيمسا نبك ضةملكلا

 كتباصأ مأ اقيضوار ازفانفىأ قارعَتف ةرط أ لاق هن اك ةيجانلاوقواروصقمار ارعلانماماو

 تديزت كلا ءاهةئاملا ةرمهلا نمد ممَهاَ اًرعنمىل اوالاءاهل فانهم تنف هاد
 8ةدءومصسم سدس

 هلنكيمل اذاهزعوهف.رعبمز ءرددضمىا :لاننوكتن ألق ىرشخعنلا لاقو دكررلاناستل

 ىلا هاد خاصا مأة: باسو بال, َترأءانعمدوكسح فران
 هو 72 ىمد دو دى هو

 ول و 0 تك ءلجر (ةنع)ب ة ةثاغتسإالا

 هريطنوءاهلا هيف قوة فص "انيلا اذهةئضاستا اونو ع مو ءامسالا ىفالا قام الان وكتال لف فل

 ا ليكي نامل لاك سيكل ير مهلوتن 5 نندعتأن ءئررافلاءاكامذوذشلا ف

 5 اه - ىو 1 77 ا ء

 ءاسرلا ثملق ى ق>نان عملا اه“ هع ىثركد هزعومزعو شرع اه .زءوماهز ”زءلسرو هدو

 (رشععباس برعلاناسل - 0 )



 ملا ىهتعوةب وراه هلوق
 ”لمكشلا فاكهر دص

 نهذالاٍنابشلا حاسد ىلع

2 

 ملعطلاناملانفزخاا م ثمل لطفا: ارب

 أعين انام ريثكن نعله دشتي نالف و لها دمعت و ا دقاواه ا م هول اعفالا

 2 وقوم اذا 0 ءوازك ف نالفدعت ولك أملا زنك يفةغأاملا مع او هفكنعلئاغش
 00277 هر ب م ه5 2 ءماق بو

 اذن ممعسا هناك ىف ىلع ةخاط هم كر اع * نيقتلا وسلا ى و,مءف « هب ورلاو ف ظنت هتعلو

 ركذف قورعملا رعاشلاةيهاتتلا اوبأو ةينك ةيهانلاوبأ و ماذا و قجأ ةيهاََحل رو

 | رهابغاوفي هرعت ةمغب ةهات عون هل ليقا كلذك مالا ناك وللبقو ةيهاتعإ لاق: داو هل ناكمنأ

 ْ لارأ 1اس انال ذب باو مدانقلا نب لمعمش اهمءاوقصما بأ دتبتكو ةينكال هليقا
 #«ثديع و 0

 ظ اهبؤزيدأئدهملا| لع ضرع اهب لمْعاو ىدهملاة د زاكمّمعتدق ناكو مع :عتماطلخم

 |ةقكدلزلا بى ريتال ل يقو ايرطضماليوط ناك هنالك ذب ب تل ل بقو ُهَلْيَع ةيراملا م 57 تأ

 1 لاق ميال نمل دبع وضعي 9 :زو لها لج راادخعت ع 55 اوُلالَصلا َةعاَتَعلاَ

 : م ناك ىفتأ ارر وضنموألاوءاتلا ن 3 ممل لدستالذا اهتنح ىلع ةغلو هاغاو هدمسنا

 أ لاقام سك ف ار يت باب ربا نا ءانم نالفون ال_ةنيب تهتك ل -.هث ننال

ر لوق هنمووألاوذىه محا او اهنلوو ىتقاننيب هس دقا تالاف نيعهقاردنأ فارع لاقو
 : ا ةبؤ

 3 م ردو ءء او وول هو

 | ىهوةيئاهدع ودنا هعو ةيهصع سيف لاشبءار ةلالاقو « ئبيتع لك“ رد عملا 5

 ا يتوج قدام ايدو لالالا يهل لاب ةمقتنلاو ريكا
 ١ م ا

 0 دودخلاب ىرتن د ٌشيعامنا 5 3 كرضد ناف 3 شع دناولا نسا

 35 5 1 ديالا يشأ وبيع قع كو دج

 : ”و هر « هدو ا
 3 دودة يهتف ىدول املانملدةَمَد 9 نإ 2 دبر در

02 
 م0 1#

 ديشَرل مَ اَينامعاقش- ملال جدها تيشاتسش

 0 دودو لسحب ابهر! رانش لامن كس ل فالوال

 و ما

 ٠ ع 1 : دوو فد برضو :انغردش دا كمه
 و 0 - 5034

 و 2

 35 دست ريسغعو ماك زراعه لع لاؤواذ 5

 . وس ًّ 7 م مَ جم

 هم ءو

 داكسشطملا هشدك نمش ىلع 0 دوم نقم نشا هو

0 0 

 ىلا او هصعلاو 0 درا ةماعلا وهصعلاو لاق
 هر

 ف

 خخ ا



 تننضسم نس جت دب

 ىَلذعل باعد دن اعضومهشلا (هب) 1 ماشا لسا ا

 6 1 نمار تسلل ظ

 ىه ةمركعوريبج بذي عسلاةو لجرإةئسلابأأ

 غال 6 ءاهلا فرج : ب :نيعلاوءاطلاودانطلا لصف

 سم م ىر

 " 0 نوبصشلا ىذو هْدَّصلا برام »* ١ لا

 د دوو

 ههاطو-هلاومأ نمتيقب لاقي ىلا ارعالا نما

 مهو ا و 5

 ا ىةوالظ رالكخ .ْ ةهأط ض هرالاىف لاعتت 1

 نم قناذاس طاوس هدأو 61 رد 1 5 00 دخت تاسباقافنلا 9
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 لؤقل ااذ_هكوَقد اللوق ىذاافاللوةد 1 انو كو لئاقفا يف كلن عاش اعلا 0

 ةمطملا ىلا ارعالا نبا بد ردتلا ول ناعملا ع نه قرامو»و نطوط ءاسمدلا لاقي :

 للي كسا 0 طش لاق مبا طولا رددوا هقول ا

 افوخهيمدق عباص هير زطا تلات

 جزا هلظرتسفتلا ىفءاينو لاق: ءامهك رح م ءارفلا نمط ىأ هط لجو ع هلا لاق

 هط هللادمع هلل اقف هط دوع سنا لع لد أرق اقر رز نزع مداع هنت لن
 و

 لسو+ لعلنا ىلصهنالوسراممنأر أ ,ةأاذكه هقلاذمع لاق منع سل ل جرلا لاف

 مةروس حاتم َظ لاق متاح أن عى :رهزالاىورو هط اهغطخا ءازقلا ضدي ناكوبازفلا لق

 هطةداتةلاكو يشل نارقل كبلعانائأاملاقف لسو هيلع هنثا ىلصّئنلا َتطافن مالكلا ليقتسا

 هدو لع 0 000 7 1 ق3 يي( ل ملا نيدلا لس هن
 م «سومعو < ويح

 هنعللا يوان 5 ىهتتاكيالاطدم

 وو 0 0 2و م

1 ١ 0007 0100 0000 

 دقوملةعب باص انو 2 ادع لاهو وباقل قبلا دز عفت دما وهل ا

 مه 3 إ

 نص مروا ذاعلا ىف ذالف هنو لس الد تعمالقا مناك ذاع لَو هودعمو ادع ا
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 ههالاومت ءابتعلا هعجو هييتءوهو ه مالك ةاكاحنوهئاذيا وأذا الف فالف معو هيلع 1
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 نصلا نمسانلال اليمام ةنالاوتغانز تي تعود داتا:

 صل 3

 اي ىلارداصملا قدس عون أةرك ذدللقعال معلا وول نيب ودعم ل / رنئهدلاو ْ

 ىذلا همضاا|براضمهلوق

 ها ءاغلا,براضف مكمل ىف
 ميم

 ليقثتلاىًاهيضداداز م
 هاهاضّقَدْعا ههباش و هاما

 معمم ما

 ساطووإطءامسلا ىفامهلوق

 درسنز رول هلك ١> قلاقك

 بد.داكر هجم ىأولطلا ولاق مث
 ”لطأ اودماةةساوبؤدوف

 ها مرك أن زو علطأ ىأ
 وريد



 ههتص ين اغدلاك د ادار 0

 هللذال ةئمىأهرتد هوهعنك

 ةنورلاف

 ىمدقوهدش ص ىدعواغ

 ان
 ععموراك عا

 (هضهطإ)“ ٠ .نؤنلا فرح « داصلال هذ : 1

 روع اك ىر دوما ةاوزاذ كك ىرب نبا لاك رماة نسم لاعفلا نع ءانيوا داو نيمسألا

 2 | ااا وءارلا عرب دون اروبغانش عاطقلا نبا لاق أر

 ظ * كوة أملا ةملتمأءا مينا كلا كاكا ادهني اخ دونما ماهى ألاذلاتضنو «ا زلات 3

 8 1 نالوا ىاهنم لات ءاتلاب تيلو ةيلصالا ءاهلا 29 ةراطشلا ف يلا

 م رةالن عقار عشولاذنهف يله شسملاةلظللهاَشَاولولملاءامسأ نمنوكمال

 9 1 ل ا ْ يووم هيدارم اشتم

 عاالاو 84-2 - لدكاا 0

 داتا لركل ا لول كمه ةماسس 1 راسلت :فَى ثا اديعس ف لاف

 - راك لمالا ثا ًاولاف دعست امالكىذقناى ربنا لاق هاش

 0 1 : و

 نكن معا هللاو 2 منيفلالا ف ذح ىّدعالا

 ا ا م ه2 | اوم ذ 60

 دقو مهرحت م بهصوصو مولا هص 0 و 0 دف ّه

 ' محو لجن و حف نو جر ل كار وحلو ول اواودم

 ل توكسال رجال هبصو تهدهدىف بي دهداولاف ام ءاهأأ نمءابلاااولذأف ثدصوص اولاك

0 حالا نمنع مل ٠ ةيعا دا ماك.ةالدص
 ظ 0. 0

 1 عم اوهتنكساذا لجرلل لوقت هت انعم 00 اب نعم مع اوفونولسسل[ لع تسلك مص و

 |اذائنل لوقت ةكلذكو مَمَتاقكاصوذاف همكلذكو هصص تاتا :و:تلصونافهبض

 تعدت عمت تما ؤقامأ ىت> نبا لاك سكان و ع . و 2 هتضر

 كوركتتا/ءنيوتتاراخت 0 !!تاقكن "سف نونتالاذ اوان 2

 ياسا ىودالا نكي هص 7 أم هدشتلا سفاح لاقاذا ثتنللا
32 

2 7 

|| 
 ا

 ّْ "ا امواضوهفخ ّثوسسدق برعلا نافل فوقومن ,مائوثلكولاف

 ٠ لجان تسوداورل لاق كا اا ا وكرطرل لدول

 ا تدقوريأ الانبا لاك ريكشت ني ونثلا نالريكتنت 1اوَفيرعتلا نيب قرغلاديرتامناف ني ؤيئملاب

ودلع اولل ْن دوك ئه وثيدبا اف هصْرذ
 : لاق. تكا نعش ورك ذملا و عجلا ونننالا 

 نونتملاذاواوكستكسات لق كن اكركيتلل ىهفنونتالونّوزقو لاعفالاءامسأ نمىهو

 ل 1

 ملعأىلاعت هللاو ك نم فورعملا توكسلا تكسا ىأف ير هةللف

 لصف



 دف (هوش) ءاهلا فرج ب نيشلالضف

 فذلاب ل الوةدابزلاروغمايومنالاوبغتلا فل ال بابن منوكيف عملا ىفةدانزلاود اولا ف
 مدللاو ةجوشيو غصت ويغ هيلا هترواجمواهراسكمالايواول تلد ويمن يتم
 عمجتوةاشاولاكواو رس يلاراموا ل ذاوبنال اود مناد امو رتاذاغ اع عجبا مايا

 هه <

 دشنأ ا وديشلاو ىوشلاوءاشلا ىارغإلا نبا لاقو ىولاىلع |
 يق و

 يرقات اع ان رواجمال 4 2-6 8 3

 كا ذابافرضلا ايتو سلا أما نشل

 يايا بالا مغ يايشاهل مانت عسل ناو شيدح وةرتك هطذجتلق |
06 2-8 

 70 ا بانا طبات 5 ذبل ل وي

 1 راسا ا وو يا
 07 « اح

 ىلاةر ىعل اعلا نأ اههذمناكواّدلاى أقول املا قفا فرج 91 27د

 لاق ءاثٌبحاصئراشلجرو اهداطضا2 هوشنو د مالا

 وو هما #وء عع

 ماو سوقيودغبادغاماذا 2 اسيل ىو يمسلو

 مس ووزع اه و

 هلاشا يف ىواسلا عسل 0 هلال حنان قرت برو

 ارت لا مالعألا 2 ا : راجالو

 ريس ىلءوشدي وم يسلق ئواطعل و6 واشتد 3 ناو فاشس1 قالة بردملات ناو

 ءارمك ثدنأن ةزه هن ةنأألااواو بلان نلقنال الةزمسملان ألذ جواب

 هات لأ , ربغال قاس: لا ىلءفءاشبت .«نافذاسءاطعفلرق ”كن أ ىرتال اخو

 ىهاشتلقااكلا ىاتناذ و ا 10 ا ءاشٌّتا ل قو ةاشلا ةريثك

 اولا نيت رك ذئدءالاَلوقام أو واش اش ىلاوبسناذا بيلا

 قوم
 دع رض نبل لوحد " * وذلك ٌرومهاس عاف 5 5

 لهحوة يس ءراغلا و[ دأىلا 2 درطلا فز 2 زةماعنا ىلا ياتح اال هنأالا كالا روباس كلذي غانا

 لهأ +« اننحرزواحالهلوق
 ىفادكه للا ب باعو ىوشلا

 باعو'ارلابر وام لصالا

 8 رش فو "نلمهملا نيعلاب

 ىانلانزواصالسومانقلا

 اصف ها تديلازرحو



 (هؤشأ :١01 هاهلافرللا ه نيشلا لصف 4

 ًايقناشرلا# 1 ُهوشاركذلا 3 ةديدنح تناكاذا ءاهوش سرق كيدبعلا فو

 هوُسلاو موس سرفو "نمأزلا فارمشاو اهعاشتراو يلا لول هت لاو َبْدجاَذاَل نيففلا

 يامال وم دو نةنتسماهوتا او شمل
 250 دع اه. ىفع ٌميدءهد

 ]الب هل داو: * سلفمان ع لظت اهعو قس / ءاهوسةراكو
 هذ د

 ا ًايضاداخي شارت 92 اط ةدراو ناك اجا اش أرما لاكن تابت "نب مدس نعاكو رو

 ٠ البس زمغيشجول دوار ذو أر غانانأ انس لاك لسوم. لعلنا ىلتضأ

 نتاولةاشلاو ريضبلاو ماثكاذكو هرصإلا دي دحماشو رضا هاش ليرورمعلاولاكرصقتلا اذه

 لق وناس ةاثانسه للان ءهيومس حو ىئالاو رذالنوك معلا نه

 ا يوفخالا لاه شحولار جو ماعنلاو ربلاو ايظلاوزعلاوتأضلا ن منوكم ءاشنا

 الإ الشناوي حار كود « امتدح نع ةانشلا الط اناسو ا«

 ا يجلب ةرتنع ةرتنعلاقا6ةوثنأفةأرملا ياو متاع و لاقا مح ث يح نم ىلذعالا لوب دش تناول دلل

 ها الولع « ه1ثل- نأ صتقام ةاشا

 1 000 7 اميفتملا فرت اَوم فلم داو

 01 - هو 4 نارإذامثنيدَناعمْسأوأ « .دسسلاه|ثموىربنبالاق

 اه 3٠ .الافتاطرألا قئاشلااماذا ٠ ديعسولاةالَقلاَ بوح أ

 ا فضلا لمار سدس, قئامر 0 ديعسىلا صولا توجو هباو لاو

 0 اهلا وابذكةبس كسا 1 هلاثنعانيع يلق

 |كانهكاسممأ ٌةاشلاو هتدططااذأ اشتهرت ىرهوملا 201 و

 مهوعيف تلت وبو خاردالا كاتب ب ىتلاةمالل_هلا»اهتةيثأو ةملصالاءاههلا

 | ةواشأوماو اوشونا واش صا عاود ديت لاق اًمايماه دوعجيو :ءامو ةغامى _ضالاو
 سصر_دكس م ىد 0

 ناب هس وأ بك ةنلاوقال, عملو عمجلا 2 التل دجتكهَ 'وهبشإ وأ 3

 عقو ناكسالا لالالا ع عقو مند ا أرك .6الطدوكيتأذوب وح دقو تقرع للم هنشكس

 عقو مةمفؤتلا قعدت وشلدأن وكم 7 ومضت ى ىرمامأ و اعف ءلعج نوفديعك ةقئلالدسلا

 دقءاهلا نأ ىرتالأ ءانلا» انهلاةلك اشاوترلءافرحام-ه دو ىلإ راواهلنقدأل ةسناسملل لدا

 فذ ىلءْىودنوكينأ زوجي دف رئذف 3م هلوق ن مايو بيسماكحاهف املا نمتادبأ

 ف



 عرل (ةوش) .٠ ءاهلا فرخ م نيشلا لصق“ ١..

 ا فهي مه يد 2 ١

 مديرا هنأ سو هيلعدقلا ص بنل ثيدستمفو تصق اهوش وشن ةوجولا ال سا

 ه2 اس 7

 لحرو هوحولا تصق ىنهيورعؤلا لاعتاقل مهتف دولا تايلوس 1

: 2 2 

 يننلا ىلعاويف ياللا لا لاو و ةعوشلا ممالاو ةصبق تناك اذاءاهود ماو وش ١
 م

 فو لوو ةزكن "أ همودلو هول ءامدا صال لاقةيقو وش سو هيلعمنتا ىلصأ

 مهاد نأ :وقىلع 5 9 أ نياق مرت نيب لطم ناكل كاك هنأ تيدا
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 يذلا قلدناو هلام وأرسنال لبو مهل تتر ا اى مالا

 نيفيا رسال هيلا لبلاد ةساعلاناهوتلاو فايل نعةوُلاوأ
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 هوسااضعت هدب قفاورالق ابا نم ىو لو بقا رمسول ينامون هوشالا

 يلي هم <-و |

 ٌةهوُشلاَ اهفاموتموفو مومو هوس ماسه لقغلا عينان وفا مع

 ليقو نيلاشياضالا ةَعرسوَّشلاو مذلا ىف لاقي اذهو ةهوبو هوس لاقي ةعوبلاكلذكو انعبلا |

 هملا هف ورام عقر هوساو ىلايعللا نعمد.- يسوع سد د

 هبه عم ههسع
 هنبطنونيحلب زيكا 1 ام ل_ةنالل ى] ىلعهوشت الولع هولا يستر

 قترصتف :كمصف أ امل#كَت الى ًأقعدوشنالف ملكنأ ا ىتمعاذاَم ركنا اقر ورق ى دال

 أوما ونيعلابّةباصالا عيرسلا هوسالا ثلللا ,نيعلاباههيصمل سائلا لاوم و : تالفو يق
 و 1

 همشاوشو هويت لدا را با مأكل قمار وأ ءاهوش

 لكي دعت هنيص اذان اه "رة نالفلامتسيايعلا هنيعيىأ هش َْف ةهوسيفنا وسانلا

 هم ص هريع6 مت دهم 2و

 دادس لاو أمي فا .ثب سانا ُبيصُتْت اع اذ# اوس ارمازدوتلا تناول

 ءاهوس سرفو اهو دهر 1 انفاس نم هنزفوَمماشو ىممالا نع نايس هاك

 سرفلاقي الويل مدل بحر هر هلا ىهل وة فرْشم معنا وطاف ة دونم فص

 2 لا هد عدم 50 ع
 هعساهقواهيرصم ىفو لوطا ار ىبا يه ءاعوس سزفلقو ىتناللتفص هاما هوشأ

 داودو لاق ماةيخنغملا اهلاوي ايلا اهواي عودوا هيو

 ش ع ى مي96و هم دعو 7

 مكشلاهيفل ضيف اسم 5 اهوثقلاوماكءاهو ىذا اسر فضي

 : مزاخ يب نيرشب لا ةراررؤب نجاح رف اواو عربا لاق

 مالا مجالا لع د ىلا اعلا سحلب اح تلف : . ناي

 د ذاوملاٌةديدَللا لَن نماهوَّشلاليقو انس زلانباثكيدح فو



 هؤنش) . ءاهلا فرح: « نشلالضف ظ ك5

 / ةمضصدك هس

 الس راما كالا مالا كذكونب راثلاثكم هونقشم ام 1 اريثكساذلا هلأسهوفشمل--رو
 عاهعمو و 2 ا

 | تصصأو هياعروم و فوغ شمو دول ثم دنع امدح انلالا اًوسرتك اذاهوش-م

 ظ يتوعد ماكو تسستاليءاروكما ودم ٌنالفا

 وص 9

 نس غر 1 : ادئاَصدغصي قدزرفلا لاق هودي َمو كايع هلم 3
© > 0 

 هم 00 و هو
 ١ مايا“ يابا 21 /مطبأم »* هوان يادأا هيا

 كنعلق كىااملا اومرملا يلع نقش و ئاغش أ اذكنعىهَدسلاَقي لعل هسا

 سس 3-2

 | مين جبك داوي الكش هنعَلغُت هناكَ هيفلدقالانردقوه ىأ

 امال اريغل غم 10ىرهزالا كاك بواطم ىفءجهوفشمءامو كد دعامدشت أى

 م 7 ادعم

 هدزو نم عونك هوه دم ام لبق وام“ مهرمع نعاجب نمو موهافشي وح رن ماك سال اهل َِء 3-7
 : ول 0
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 ِك نط امو أ ثنالفربت نم كياعتْوَءَتاملاقبو لهالازيثك اهو 2 ةانادروو القل
 | 0 5 1 0 ص 0 2

 6 دم 1 اف ' هيلوكس لوغشمى اا و ثمّالفو هله كى أةملاانم لعق ةيسالا

 وه ده 2

 | ١١ يدي ينط ذازو منقي هجاس ا دال ا

 | دن ومس ىذلاءاملاهلدأ وملف يدل

 هو كلذءيلع باعت دروورسشب !لوخفلايىبسَتتهفُس كار ءالانبا حو 2 5

 5 © مس

 ا يطلب جاي عوف حسز# طاش د ملا بالا تيسأىأ ٌتهمَدوه

 ةدوم 5 <د5 س

 أف | ١ 111 لولو فو خلا وطور اور ءغشالا تيدا قمزسقناب

 م ايفا هو هاكاشو هرباشاهاك ود 22100 (عكن) ديدنيشنلا هشزوعو دقت

 طم اوقبرعلا لانثمأ فو رغوة هك انادي ياام تقاوم

 8 0 اعلا عدنا اودع نيا طرشي لجرلل

 7 ١. مالاتهك انمارعش اوجدارو * ةلكو قانع طامنا توأع رهزلافراجلا
2-00 2 4 

 تنطر هاون ص ار رك انالج نادال اهشيني برعلا لَم ل صأو

 00 0 حلاق بيانا ك اشهلَلاقؤ قلم يطكنك ىذا كبَحْنَرَك

 2 نلوويهادلا بشر اطمشورا الا هس مالك ةياكحمت 0 عع ! يت 2« 9ع
 م 2 08 5

 ٠ 1 رار هوس ههحو هاش لا هد هجولا ع بقل لعب ()

 | 3) سهو ه .ه 00 تونا صديان سا ودات اع ع هدوريو

 | : هياط كيو نوبل * هقاجهلناهوشاهعو مثىرأ ةئيطللا
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 ءإ 2 (هفش) .١ ههلافرس و نشلالف

 دانالا اتت ( فأل يالا موو نت
 ةيئاهرفست نالها هلم أدقشاا اوءاها ومال ولعفلا م ةصوقنمةفكٌةدحاولامقلاقبَط

 ترام ىئستلف :واهااج ىلع اهتكرتت تقطر تقال تبن ذو مابا ا

 ا قمل ىلا ةيدنلو او لانة صقانلنأرول م ءزو ىو تئْسناو ئدعو : ىديوأ
 هدم مرج

 اربع «هبرصيلا عيدي باسنمل و 1م دريغأرم كماشة عجاف فورعملا هللا هجر ىربنبالاقأ |

 هيفا 0 5

 ومو
 لوقت برعلاو روضنموأ لاق اميشلم رح ا هيو

 ةيلصالا“اهلاتفذخ ةهدشلصالا ف تت اكلاك علاه نكءا هلام و لولا ةْعَممْ

 ُةَعّشلا ىربْ بالاك .ةبلصالاءاولا نبأ ءاهلاب هش لاه ّْنَدَو ثينآتلا ةماللا انف تقرأ

 وه سهو 7 بسو

 ارافلا هيت نم ع 5 3

 ودلك لاول ٌةقَشلادسعوأَز اعتساو لكنا لفات قاعي 2 ران

 برعلاَ أ كذأالفءديسابا لا اذك لقال نمازي لارا اذالاوو م

 ليلا دالو لاعتقال هانم تمت الن اك اذا لل و دبع ايش رضوا ادزهعم

 هدام بدع

 يمسح م يفاشو نيسفشلا ظءلعحامصلا قو فشلا نطل بونص 1

 5 هافش + َتلقولاذس» شم لاق ئش ذلك سيو لف عيدها سمو 2

 هرلرع ضيع 9 روق
 ُةبطالاةهئاملاىرهوملا هي وبيسلوقاذه عمتامكلذنم ىحتاغازك وانما ل

 ءافلللاةيوس .نهتلا وبول ةالوريلاونافلاوابلا يلا فورطاو هيغل كيم :

 وه -

 هسنمتعمسامل اهو لع ءاهيفثاسأل َسيةعّشلا نماهحر رملة 5 وشمل وءاملاو

 لسيلقى أملا فرفٌمالفو ةماكبى أكس امو هلك نم تعجامو أَمَا ظ
 كليلع سانلا عنا ىفارعلا لاعو همس كسا عد لولا

 نِمدالْناَسْظَع هفانلجرو سانل هال .لو كل مهرك ذو نسح كيلعمهتانت

52 

 :نيقيرعله كتم ياسا |

 اهيداق لامن نمد مو ل لّطيمفاشنماهبانتطومكف ْ

 «#ه م

 (رشع عباس برعلاناسأ ب ه1)

 ىف ثملاامهمهلوقوهلوق
 "لمكتلا فىذلاوبرذهتلا ا

 اذهىناغصلالاةهضنام

 نم ظفالا اذه سلو طلغ
 ىنءأى شف بنك رثلا اذه

 لوي مهضعن وهرش بمكرت
 ان.هاعلا مايه ارشاهآ

 فير تو فصصت كلذ لكو

 ةزمهلارسكيايهإ وهاغغاو
 رشأو ءاهلا ننركحدو
 ءارلا نوكسو كب رخضلاب
 وهو ل والا لثمانخإمدعتو

 هرك 3 لج هللا ءاعسأ نم مسسا
 ىلزالا اهإرشأ امغإ ىنعمو

 هبنأرقأ اذككلزيلىذلا

 ندعي دوييلارابحأن مربح ||
 ويعم هيك ها نيبأ



 طيضهيلع هيشب نبالاهلوق
 ةياهئلاو لالا فهمسشي
 ىف طيضو ىرتاك ليةثتلا
 اينيمفيفختلا "لمكخاا

 رميكم ها .لومجلا

 خلا اهدثلح .رلا هدشوهلوق

 فو أ مضبواكر حتر دصملا "اج

 سوماقلا ف ئنوكسسف
 يعد هأ هريغو

 (عتوخا ١ ٠ «اهلا فرجا ب نيشلا لصق 7 ١

5262 

 2111111111 ٍنيطامألارهتقان تاو هيت لا ْ

 | موا رعجإلاب ناطر شم :امليحةناضخو اهقلح مان ةىفدتق هتقاندسماع اناشعناهلإ يشي
00-0 

 وهموم '

 | ا يم دوووم تطيل

 ْ ازور و فت حالا هات مام ميسا قذاشل
 ماهم 8 |

 اهيِمشيَىللا تافتردحلا فو هنشي نا نافعا قا عضم نأ نو هيلع هت ىلص
 ةءو ةشموم 5 عءو هدنم

 نال يديم قلي ىاصلا يرحب ذهل فورس

 1077و ص و هيلا
«. 

 18 ضع 5 وموسم 7

 اةهلارعبدلا! . :اهييطقذرباهاوسيشلا نم #* قال اروُرْآ نيد َراَرَكا
 سا دى

 ان الا كاوا حا سلو توما هن يشكو ةردكص# ل

 قاتلا لاني ماملاهبسْثيت ين اَهسَكلاو ءاودلل بردي فا نؤلى لع بحماس لاو

 ديدابلا هاك ئَتلا وه واصلا نمرود اَشلاوددسس بالف
 ؟بينلا ووو

 311 . نابشااو رك لقأو 0 كدصتسلا تشي .ناسيداو سقلا دمع نملحرن اق

 0 00 ركل ل اوحالا تبل ةدسع ول لاك ىرنالاق
 و1ه- و

 د ترق لتيدسعتلل»ابلا وكنت زكا لسكن و هيزدقت دشتاوةدئازءاملانوكتنأ ىلع
 : 0 2 ٠

 | ينكر هلاك يلاو ربنا لاخنيحا,رلا نموا وهاهي لقوعاسصلا فو اثالثلعفلا

 | هود ل جرومدشلا قمدتلا |ملوقام نجني الاه هتدئاه دسار دس هدشإ)ل وتلا

 ْ لجلي اكو أنبل نايت نفل ين دوكشالأق ينفون وعمد
 |ر< موسع هى م ع
 | هوُدشمو شهدومنّسهد لجرلاهدىرهزالا ادع مسالاو رحت ليقو لغساهد سواعد

 حا و

 لثمهدكااوهذشلا امسمالاو شه دود موه اناني رلادشديد زولأ اذكدهدش ادقواعتك

 ظ نسل ة/علروصتموأ لا يَا لح ِراددُكلاعو هبغنل شل وهوُلصلاولمْا
 ظ لآلاف هشلاامأو لكل ءْنس مهد ةبلاعلاةغللاو هن مبولقم هنا سانلا ضعب نياك ل

 | ناتو وهاس صرحا ةوغو صر أو ل هرش) ذكيا
 سلق ناكتاو حولا ملاعب ريشلا تاهَرم لاو كام زمي رج سنبل اع هريس ل يد ىف

 وهو طم

 نعةبد هاهو هيلعدصرد مْ اذار” ماهطلا لاه الفراتي متل

10 
 ىسراغل |



 044 (همش) د هاهلادفرح + نيشلا لصق“ 0

 ىذا وة طوف نا افون رجل نبك قي قل بمال وخز
 ا :زرقأ حنكا اذا أم سهتنم قاكينأ ىعرداقبسرالاو تاومسلا قلب

 اذه ىلع لدياممو عضاوتنب . وهو )علا لهن فريك لوقاذسفو زوشنلاو ثعملا نمنوركشت

 لي وأن اوملطم من ىأهلذ وأنءاغنباو ةنئفلا غنا هنمبائامّنو عت لجو رعهاوق لوقلا

 له هلوقٌكلذ لعل مادلاو لو رغمتالا عالهوا وأتن أهلا لغأف مهئامجاو موفي

 ملدعأ هللا وروسنلاوث عملا نما ودع :وامو ةعابسلامانيقدب رلدأل وانى أد موف 35 وأتالا نورت

 لطعاو ةوولا ىفاضعب صعب هبْشيهباشمُمىءماولاع ةغللا لهأ نافاهب اتم هلوقامأو
 هلوقنيرشفلالتلدو 0 وةزوضلا قاضعزةظعز همشب نا نورشفملا لاقو

 قافتا عم مطلا قالت 1ك قولا واوسلا هَرؤلُصِننال لق نمانقزرىذلا اذه ىلاعت

 قو بَحكلا ئةباهتناكتا ةهك افلا ليطلب تارولوا ايناد ع برغأو غب ةزوصلا

 وهوهظفل نم.هاذعم قايم ديالا همكحت وأ اوان اونمآن ارقلا ةفضف ثيدجلا

 هتقيقد ةفرعمىلا لييسالا مر, الاو 250 مكن هاذراذا امهدجحأ نيبريض ىلع

 هوم يش 82تءسو

 مدمس نالف ىف لوقتو هيلاهسش نكس يملا داكوال هنالةئتفلل ع عيتملاف

 لف رامي عاملا لانة يل
 8, ءد 9 دق عاده ع "

 اليم ل ةضأ هبنيرو 0 ىطمأ هلداديرلابو 5 4 أعوج ب
 _- هص

 2 هم هد تر

 فقلنا هيشدع“ارخارصت مهاوههبشو هلوقو بارا هعمل فرم ىليدألا

 0 دو

 ل: ننال قفا حتا وب دش ةلقوز هنوف ولو لس وسال
7 

 و ه9 هد

 م ىهوخأرلا ةكابهبشو بملامح ةءكلاوذ هبَساااذهىعي خلا ثدح

 تلا مو 2+ يس تايمعزلا ه4

 ةيفادمو فارعالان بان حماس يعلاولأ عضوُمَلاَعْدُو ص 3 ,ىب طابا ناعدو ضف 4

 نمسيللاقفاياشتمِبا 7 اوناعتال اوقنءهملأ ًاسولاق ئش .ىئثتن ك راسلنا هيلو لكشألِنا

 رومالا نم ٌتاهْملاتيللا لاقو ءازتسمالا موف زا ا نيم

 ته مغ لا ونا 2

 : اوشن[ هلال ايلتس اذا نعآلا هس ا كدلع طاح اذا نالفانىلءتهَتل اوةدو.ت

 لاغيويقلا وو نت قالو يشوش هنتوا لو

 اهبةقانلاا اوقتسش وكر ابا قسب وة هابشأاحانماوسوكينو :لككلذكو هال

 لاس لعند * هانا اذاى رخاهاار عكا
1-0 



 ىف طضاذك ةعشمو هلوق

 دجنالاقومكملا ولدالا

 هيتكر رف ةمظعك ةهشم

 موعد

 هريغلاقو سند قامت ايام سن * لامتاكدل ألا هنأ كاصذلا نعىورو ساسعنا ||

 ار (هيش) ٠ ٠١ ءاهلافزحا اه نيشلا لصف 01

 امم هلاك كم 214. *. ع تن اوك
 ! 50 عل 00000 ا 5-0-3 انآ

 اي 82ج 22 9

 | 6-5 5 0-5 يما 5 هّيحاصاد مدح 2000 ةيلخ 1 او

 | يرقلاو ذك الفي كو: ُثالئامأاتاهياشتلاو ثالكشما ناؤمالا نس تاما
 ةهعاها )سو كب ن# ؟بيست

 أ اة و' ليفم يشل لا فعن 5 4 نيس و ا

 لااا ءييلا» 3 البا ل ناك ًاهيف لس دن مبةفاهم ؟ناتضنأ ّت تري دأ

! 
| 

/ 

 و هو ١ -هردك ع

 نجف 27 يا“ 55 لاق لاهاض عزام همشُي لكاس رايئلو اتش وم و

 ا نوكل كلذ ساق نفود لة :ىحاؤفف ا وق 5 وو ا فالكم
 . رورفخا

 ْ نيليعت هوفر تلاع ىح ليل اقرت مهلوق هنموربك ذو عالمنا نم

 د هو

 | ةيتباناسنا ىرتنأوهثالثأ أدذعلا هش ةيذتايدلا ثيدحيفو همك اهم ةهشهنفو ل
 2 ضيا

 1 هيد موم , طدعع 2ث سهع م

 00 ردا دس صال يصار و وشما اعمال 0

 أذيزعلا ليزا قو انالفثالف هّسشأو اذهباذه متلقي و تدميس اياب
 توم -7وب و هوو

 ْ دقوروصنموثأ لاك انسب ببي انس لقيتو بكلام ل نه تاك تاما همه

 ا تاهبانشتملا لاه هنأ سابعنلا نءكورف تاهباشتمرخسأو هلوقري قت نورسفملافلتخا

 ا سابعا نعام ناكولا ذهوز وصت مون لاق اهوختو هذه نمدو يلا ىلع امو رلا ملا

 | ماا ناكو هدانا ونهو ناسشألابةذرعملا ل هأ  كضاو لانس مناك
 هم 59

 مله <

 | لدا وزنك نبذل لاو وكبرت عبلاو 0 الا همام

 ار راك مهل باتل ادد وشب | يعش كللخ 70100

 | | منادابلا أئذلاايييلق مير ىهوماظعلا حن نملاق هل اوال: مانأ برضو لاف

 7اس



 م (ةعيئل) ا !.:ن اهيا كفؤ اذه" نشل وا ئعسللا لصف
 206 هد و هيف

 وهاولانذسقو نلا هلص أو تيوتا تاننلا تراك مل اتوا تاد ادبأ تلعفتا :

 سانعلا ىلا نع ىرهزالا ىورو وسلا ةريختل ىَأَةَنسلا نمد مءانعمنأ ءاداو ىو

 وأ اواصوا*اهلا تابثا ا

 فذ ناك مدّنفا قمهفلاخوم 7 0 ورع .وبأ مهما قت مهادهفهلوق كلذكو اوعطَق

 نقولا اتش وصولا قام نماولا فذ قاسكلا ناتو فقولا فاني لسولاق مالا

 انهض همت ااولافأع هس ل مالا نأ ىلءةيتسة سلا لض أ قلبقامد دودج أو روضتساو لاق

 فور ْتفاضء اولا نالَدْقْسل [نماهوضقت اك ةشنلللا نمءاهلا اوصةئولاقت اهلا تدق ةَوْع
 هات اع ل

 هنسان عا ارقلا فهجولاو ةَّضعو : .:رعو ةبنوةز لثم تئالاوءايلاوواولا نمصقنتىتلا نيل
 مث ا ءيش س

 ٍلاكو يغتاذا معطل نس مهاوق نموه 1 اا امدجاردالا ويضر يسبب تاب

 3 ةرافطأ ترص 0 اولاقاك ني :نماولديأف ََن دونما مهلوقنم .وه ئاببشلاؤرغوبأ

 (منم) يهنأ !نيمفسسسو ةيسو هدا 100 هرلا ف ىرهنزالا: .(ةبننسإ)

 ناكدق فاس هرب تاقئثددعنن كيجلاذ اوانغم تهدأ ةاسنوم و انعمل ذأ ءاسنهسفايعللا ع

 ىفالا اذ_هلاةءالو باعت شلك رخآ 131م1 -نسوماسؤ بانه: ءارغلا .ادكواذك
 ص

 هيلعهقا لصىبنلا نءىور ١ ريع اوما فرح ليل لقتل

 لاعبا ملحم تلاد نعوبأ لاه 2ك ولا قاطتسا انمان ذاق لاقنإربشبو

 سزفنز زؤنهساهلض نال هتنببتجت -رتفكالذمدةتدقو ةصقانلا فو ران مهنا ئزهزالا

 هو“ ءاهلا هات :راذاف تسا ليقف ةزمهلا انه ضَوعو ءاهلا تةذب سارفأ اكماتسأ اهغجو

 فب هيلو ةتفءاهلا ٌضوعابب ءىبىلا ةزمهلا تفذحنلاءالا ىهىبل !نيعلاتفذسحواهمالا أ

 ثيدملا ىعمولوالاروهشملاون علا تايثاوع اهلا فذ تسلا كو ثيددحلا فو ريو نينسلا ظ

 ققااهُي زاكو ل امان اذافاهيلع قول اةدؤد لاك" 205 اقيم ناك امهمنانتالان ا ْ

 ا

 ٠ ههلار بالاخ نبع يراسع رلاح يورو ث دا نع فلا ذب
 أ

 انشأ عملباو لثملاهمَلا وهمشلاَو هن بثلا ثار ا
 و -

كاذو سال خبرلا هيمو مطالبا قغالقلا فو هلثأم لاش |
 فيَضوز ازا 

 س9 وو

 ه.ءطرح نمو سأرلا لعن م 5 هما يةيرق 7-2 . هشنأو فارغالا نبا |



 (هنس) ٠  ءاهلا فرس« نيسلا لصف عاوخ

 ْ َيسلادَنَتلا نعم ىلع عامل ثياللتاق و 'ةباوذملا ذا اًةئسلا لاققهنعّلشس خرا

 نزف بلوق ةيلاغلا "هال نم هو اوُطخقا واود ذاٌةنالام منخل يَرَلْلا

 نوير در ليضع 0 9 اود اذااوتتسأق ءان اهمالباةباهوصخ دقو لبالا فلاملاو

 أربغا وتكشإن أ لع مهل قيشلا ٌلَعالوقُ دج ماع أ ةنسماءاحاكنزي جمال ناكح هنأ

 | انيبامافةةطتي دف 0 زان قمر ةسماعو الذاكر رحالا شد َدكو'انكآلا
 علوا ع هو
 ظ فيك نان ملغ عاش ةيارق لع ا عدلا تادَحقو 0-2 الم يك ءارجس ةمنس

 ال ويض يا مداح هيك قدقلا 1 دىتلاى 0 الس

 ١ ةقتيلاي لماع قاتلانعةرخالا هانكس اسوأ هيئاشم قو نمل ءاكملأو ندخو
 نه ٠0

 راسل شملنا كرخأ لمدتإلو ةنس تلج" اهنا مهو ةلفلاَت انو اهلورحاتساوأ

 1 قولا قتلا قا رعزكلاو #3 00 تماصلانيديوس

 ْ 2-5 ةيدحلاهثسلا اتباصأ نأ ءاه و ةبدشاةئسلا اهمصتلدسعوأ لاق

 | انائشالا اهنغكلذ كفار ماو بذاتك اينو لا نوكشدةورت [لمكت وانا تلج

غلاو تماس ٌتَمَوأَعَدق ل رق ةنس لمت وة" رذذلا تاج
 ا نالوا هناا هري

 ا هلع ى م ةسنم راكم 70 هونيئسلا عم نع ىحمهناثن د افو ه1 دلما( ءاد

 ه9

 ١ انجي بلل ةملَح تيدا ةفواقملا نعى هنأرت ياعسل

 تلقب تسلا نكتب تطمع ورسالو اج َتابنالى أءاهسةنسف ةيكعءاعصرلا سهل

 نااعيارالتلا ههج2ز2 و ا

 أ[ نسوهسماعطديز وأ يد أدت ؟ةَسْنالف قب ضرأو "أمه تةنس ف اىورنو مولأ مولو*المل

 را لان ونمو عورة ردو ماعلا نس نوُسلاديلَعَح ثنأاذا

 فس ةريغو باَرشلاَو زمنا ىلع عقيىذلاح 2 هنسنب لو ارمثو كماعظَىلا

 1 راع ارح و ب هس نول هريغنإ نسي تارقلا فو هنسكسخ

 || هيلين ارورع يختي ل هنتي )ىلاعت لوقف ارغلا لاق وسان اهل اتانئاونلا م ثا
 ْ رغب ءلصو نموا روالصو تن ةملا ممتع كلوق نم ةلصأاهلا نوكتو ةنسلا نمذوخأم

 1 "قانغت وقال هلدةدئازتوكتو واولاوءاهلا اهاعبقةعت نس مآلنال ةاناسلا تعا

 تاوئسةن_ىلا عمتك نأ ى فال تأت كن كلف لدعم ةئازئلاهلا لمح نك دنت مهاذوف

 . 'الؤقينأزاجالنلقأ كلذ ناكتاو ةلياستامسلارغ تق لاق نم و ةعص لعتففنت روكسح.و



 ةنسلا مهباضأ لاقي ةلاطتساواعينشتو اهلار اءكا|ميلعءالذاو هويدا ةقاطممنلاو

 ىاؤلاب عججلا ىلا هياننعحي راوي نيسسلااو تدي 0 كلذ لانم 8 5

 سوو َسوَمَخ يب مو س

 .اديصارغست وا دان 3 0 نس

2 

 تت درعا ضع 5 رمساقمدسه لاك نمفنن رسنقت تونة شا |لمرليتفاخالا عفو تاي

 وسد هلو غب عمان اهلعبعموهضعبو نونلا برءيفايينستي ارو ىّراكننسمذهلوقب

 لصأو ةمّزالا ةئسلاو طولا ئأ أنين-!انوعرفل ااندخأدقلو ل فزع هلوقو ينس

 لنا تم ماهنالةّبَس تدق نونلا ىلا اهتكرح تاق اهمال فذغ جز تلا /

 ليقوريثالان بال !اه توسل هي معقل تيت مرمللا َنونسلا هيلع أذا تست

 لاق اذهل دس دنقل الداودتع ب تدع اوقع اهلا تنذح6تفذذوا رلاكوتتاولصأت ا

 - ء و معد هو 7 مورد

 اذافتاهتسو ت تاون اون عمجتوةينسو د نانا ةهتاسم هترجأتسانيهجولا ىلع

 2و

 مونمو ملا نوسلوةي واهمذ!ويضعي ون دوني نينب تلقفنيسلانرسكة علا عجاج ا

 اذاف درس نوبل ىلع ربارعإلا لس عوؤط او فزلاو بستلا ف لاح لك لني لوفي نم ْ

 دن ديزني بسنود زئسل وقتفاهفذحتالىلاثلا ىلعو ةفاضدإ يبا نوت فنتولل الاى عاهتفضأ ٠
0-0-7 

 لميا مهد انالوق اوق هربد_ةنىفنوذلا عف حد نيئمون:لان مامأ و ىرهوملا ا

 شفخالا ل اوقاز_هىدع عوف هلريطتالام ع وجاف "ىحدقو م1 ةفوذجت نيا غ
 هل واش ا

 باكو لسبع ىلع عجا"اجدقواهد_هبام ةرم.كلااغلااو 51 انادي هلأ ىائلالوقلاو

 لا ءايلا ن مالذي ةثاملا فو و اولا نمالدب» رخآنفنونلا ل عبي لوقلا اذهب حابصنأالاد يبو
 7 ني

 عودا ىفباريطتالى دعنا هلوقو عجاع وضوم مسا وهامعاو سكت مسج ضل ننسعو 7

 اناكمو ىدعال اًدنملعفتأز مهنا م-هلوق هطاغاغ اوى ىرفو يمل دبع د الوعل

 هاي اوبل أتئادلان هوث 00 !شفخالا لاق نيس دئاشلللاعت هلوقو ىوس
6 

 فص ىهفاش الئللاريبسفت تناكتاور درس ىف ئامللازيسفنت ن نوم بلا تن كنا لاك َنيِنسبلا نم

 حامزطلا لاق كيج أينما ذحلاقيو ددنء تيتو مدنع يت لوغتيرعلاو

 01 س 2 همسو)

 هاهم 003 1 زلان حن ريصمب

 © هود 9

 الث هدج ىفدليىادئار 5 دور وضتمو أ لاق ةبدجمتن اك/ذاةَّسنالفئب سرق عمالا



 ىويعسلاو ىهوسلاو هلوق

 اهفضفختو مملادشب ملا

 سوماقلا ىفامدملا,ءاهيوسلاك
 يصمد هأ

 لاهلي اتيهذو ءارغلا هلوق
 وأول_ةنىريعسلا فيفت
 ل.قةثنلاو ءارقلا نعدسع
 ىراننالا نا هل_ةنقكالا
 ةسعجارعّكل ذاعياكه دنع
 ىبيعسلا لمقو هلوقو بيذبتلا
 مكحمنا ةرابعىهقرفتلا
 ىناغدلا ةرامع و هف”ه]ةمم

 ءاهيوسلاو ىهيجسلاولب اتيهذو

 ليقثتلا لئمامهقف.فخلاب

 لق ملاءاوهلللاقيهلوقو
 ةثلان ةغلىلعت نع ىناغصلا

 هيتكذيد ثنلاودملارءاهيدسلا
2. 

 ءاهلا فرختي 5 نيسلا لدف مو

 07 3 ووتابشال اف ا خب :زحاه تسكت دا وشف نم 51 و زيعتلاه م هود
 مير رجلا 0 هعسلا ىريرهدلاو ان اأن * ةيؤراد ثأر همس عم اومماس

 ه2 و د

 هذعيو ىلا لاق » همنا ىرتيرهدلاو لات *» كرش ولا مللو أ قيال دهر ةباه

 ١ 2ظ2ظ07117# * هدا تايناغلارملل 3#

 مو

 | الكل يلازمني ةنامتر خل نان فان كر 75 مرهدلاتياىأمهدلاَ دعيعيط 3 اربتسلا

 سوات هم 207

 قاب جسلاممل اوقلطاملاءاهسأ نمئاسكلا لاو بنكضلا زلال هلك م او ىهمسلاو

 ظ ئه ٌةالفىرجىردوما
 2001 هم

 | دفا كلاهما ءذه تشم اذا هوجو رك ى عشبي د- تقو هقرعي صار غلا ى ربعأ

 | | تذكلاولطانبلااذهرغقوعولاةربكلا نمل تملا ديدشتو نحدد مضي ىهابخن عدو 7
# 

 مد هم

 لطانلا ف ىأ نيكل بهذلاقيو هلا َىوَب الفزع

 ا | قوتنا نجلا لقوا جؤرك تفرن دا نمو روبوت تزعم ار ملا

 7 "< سن 52 0 و

 | نية قزذنال ى أى هم كلا لىويمعلا وئييمتتلا لب اتنقذءارقلا نكات نم جولكف
300 

 اما .ةه-لاو حولا ءاو هلا لاقي ىلا نضوالاو هانت نيبءاولا لاو كره

 / لبائ ةيواهانع ا ]لتامر 36-0 رلا ف قأ ىهسلاو مسا ف بهذلاقيرشتلا

 ءر نأ ةنهلاَو هعتقعوهاما < هس ىلء نسل ة هس نالد سك نم دلوةقيدح فأل اوقاذ_هدمم ||

 ا مو يا

 1 ْئط نمد ابعت قارعالا نبا لاق نددت ىأاههمموقلا قو ضرغريغملا تع رلا
 2و »2و قو مو ةو-

لاو اهدر واتإفاهاه نهضت ءز :ريخىلا نمبحرفل ةحوزوت ان نم
 اا 1 : "

 مده طوع 59 هوو

 المل فوعسمب ٠ ديو ىدهججاف لايم ىذه 3 ىدغتمارتخ و + تلق

 .ةدتملا اذ لدع طا كنا »* و وكاانش ىركابو

 هي ىو

 0 ا اختراعات عسل ابع وب وتافئ هلا هش اضاقلاك

 ٍ | ارسم ااا زان وورلا# قايعللا همم موق نمر 00

 قرسو رع لو 07

 فش 0 3 اتقدم 5 دو ا اوناطسشلا

 عتابات هوواوتنما

 ذلجتلا هارت: 0 ضار ن ملآلقلا فتّقتع
- 



 0 (هلس) :.. .: ءاهلا فرج ديا نيسلا لصف ..:
 2 هم

 نوكمال ل عم تالزمس كيادالا هواوي لهبأو هو هسه فس اولا افا يشسزاصئأ اتفه
 + هما 79ه به ا

 اهيفس هند .وهيهشس أت ابن م مهو هوما ذه لعمق تك هفاسف د1 هناك لم َمْسِمداوو يدعم
 9 هو موو م تا 5 ءءء

 5 ؟ةهفسمالا نغارتتاو 0 هنصْمُ بغداو ناطر باغ عاف رلازب

 سو - و م دك - د

 3 ل تيشدتو 10096 4 رلا تهةستو فيض هول هسيفس بولو ةيللاُهَقَسلاَو

- 8 

 لاه اهتفضتساوا كوك نوصغلا
 200000 هةموو دوم د هع

 مداوتلا حا راما #2 تفس حامرترتها اكنيشم اينوبا عوز كلر

_ 
 ب هعريشو

 ةمرلا ىذالوقءنموربسلاةغيفتناكاذامامزلا سة قانو «تلامىأرجشلا يزل تقسو

 اهايِدَج هرفستالةمرهأت ىلع * نيس معلا هوم ب ا 06
 هاله و 2 2 2

 قي رطلا ةقانلا تهفاسو اهتشأر بار طضال برطضي هلي د_جنأ ديرياهمامز يغش < د راس قاعي

 نهاشلا لات امسي 01 تفشاذا
 هو ت2وو م59 هه. -

 اسعومال م عمتاهفاسم * انسعئاموق وت َِض مخ

 مو مهو

 َّنا ارانب فش لوقامأو عربا لاق هوطوم اوي رالا سول لمار

 ملا فاهقاذ أ هفاست * ليرات تارت خا

 ىرَدلالوقك ةرسسي وهدا هاب قا عذار لذ

 اونا اهيزافَدو كتف * ماغللاباهقادشس أفا تنعي

 هو رهطأل اوالاولدحلا هفاَستَن ميله ندر ىلا امأ ولدا هفاستال قادشأألا ماكو

 هئهاسو املا تت ىنايعللا حو هاراههتسأ هاو وزب , فدي 2 1س ٠ْ
 د

 دلا تيا كي اها ير ايفل ارسكلايارشلا ُتوَسو قفوريغبهتبرش

 9 5 يدع 0 < هدم

 جامشلا لاه ممغيتفرسألا ذاع كاما وتو انبدعشعاجربر نإ سدا «بطولاوأ |

 2ع 4 دكه هموم هسو و <

 رود اهاج هقتعم د اًرصت وفا ئد : اك تبق

>> 

 قسيناك اذا ة ةيهفاسمو ةمْمسمماعطىلار ءالانبا هلا دبش فا "وف غاس لج ى رعزالا ا

 10 م زووم 2 2 2 5 8 90 ]ا

 بياع نع هي دصأ تهفسو تلغشوأ تاغش امهالك ت تهفسو تهغسو اريثك ب مايل
 كَ - 00

 هلمطال هيل (ه-) هتعمتأ اذا هيلع توْعَسَو 122 نءان الفت هةشت تهةشتو |

| 2 
 اذاف ل عفو بردا قلعفأ لون ىذلا هلسالا رعشلاك ىرهزالا بلع نع ع كاوقك ْ

 و نوع 2 ن2وس و : ١

 مدش ال ترانا رعسكاذ ا.د بول ىذالسأ لك نمو دشنأو أش نعي تاق

 (رشع عباس برعلاناسأ - 60 )



 (همفس) 1 ءاهلافرحخ »ب نيسلالصف ضلك

 ا ني عوفرلا ثباثلاث يدا حاجنزلالوق ىو شبام ولافي الامذهقن رول وعلا هلاق ام عج

 هت ل هانت تو ولسا هف 3 نأركلا لاقفربكلا نع رسوم هللا قص ئنلا لكس

 عنوانا لأ ةغل له ضم لاو ملأ قاواقح رالف قل لوصنأءانعماعقاو
 لاري فنا ىلع هس بصنو ةييقستراطىأ سنت هس لبق :ولقعلا فيفا ةمغسلا

 ا | فوذح مالكلاقوهسفنل هج نمل يق تواتر لاب تيت او

 اذاعي رنالفهق-لاقي هو شيطلاوةشلنا لصالا ىف هَقسلاَوْولاَهفَسْنمْلَعف ىقبلاامعاهريدقت

 | لعق اهقَس نم ىرشخزلا هاؤرول عاملا هءفسلاو .هلةماقتساإلا طاش لاك هلهج

 |... ازباب انت وسار يدق لمامعتح ناجي كات 1 ىلا فاضم مسا هنا

 نو قدا: فافذقسالا ىءملاو ل هك د عتم لعق عم نمضي نأ ىناثلاو قا ىلعه فس لصالا تاك

 ٍ قارا لاكلا نا ارغالانبانعبلعث ىورىزهنالا .ةنازرلا اوناخجرلا نمميلع 5 ىلعهارإل

 | ليو امن عار ةيغتو مخل هج ةكتوانيعءفسدسابا قجالاهفاَسلاو تارسلا

 ةئافسوتاهيفس عيل اوةهيفس تا الاول هان اهيفسلاو لاول نمت ؟قاستاتا

 ٍْ دج هسفسلا قي ةهقاسم ههكاس و هَقسلا ىلا همْسهَهْفَس واه سلع لحب نالاعف هفش توماس ا دو

 اتينا : 503 1 لاق هو هئاطأ لحلها همس اا

 ٌ هم د م 007 و و9

 1 مرطب تال رشوانمالحأ * :اهتشطعدرولادنعهقسُالو

 0 للعسل ككاوم ةاومسلا اًوروْنالو ىلاعتهلوقو وباريس فتم

 | شيف وهىزررداع ةقغتلا عضوملاهج مهالراغصلا تايسضلاوءاسنلا مهن اغلب ىنارحلا

 | تسيل ةأرإا قيمي مكلاومأ اهل او اًووتالوسذهتلا فو ءايقسلا ف افلا لاواملا

 يكرم لوقو مدلل دلال كاذكواهلامتسابس: بالا مالو اهلقعفعضا ةييغس

 1 هملعىذلا ناكناف ىلاعت هلوقو انمالحأ له مان :«ماتمالح !نقنثأ ٍلسوياعدقا لصون

 ٠ هتكرفي هتفضعسا ا ذاءوشلا حا رات هلوق نم لقعلا يفلت هيشدلااةبعضو هش

 ماكحالا:ل هاش اوهانهلهاخلاوة قرع الاف قجالا فيعضااولهاملا هيفسلا دهاحملاقو

 هديسؤ/الاقو نيادينأ ةلزاج اما عاكملاو ىف الها ناكول وو هفيكىرديالو لالمالا نسحال

 ًاظاذهومهدسؤبالاك  لالمإلابلهاجلا همضسلا ىلايعلل | لاقو اريغصوأ الهاجناكن ا هانعم
 مس يس صد 9و سو اع 7

 ' رسبكلابهفسو ةهافس واشامس مضل ايانيلعه فس و وهلعنا اعيطتسبال وأ ا اذهدعبلاق دقدنال



 ضللماٌ (هفس)  ...ءاهلا فرح ه«  نيسلا لصق .

 بن رفوف ها ل قوت كرالا رس شرم سوو اسس طلو راحل

 نايم لاع هلا لعل ةهاشسو انها غو وقس سف وهناز ودل ههَسد قو ضعءنن مدس ْ

 رن وفي رووعه هوقو تليق ىهوهمسلوعن عنو لاه اغلا مالكها |
 لوحته دش رودي ز سفن ته ذَسل.مالا ناكهسحأد شر و محق ذوو هلل أو هلع ا

 -م 0 ساس

 ل اوقاذهدب دشن همست وعم ذراضدهنالمءكعلعفلا عوق ةولهدعدام بصتت !لحارلا ىلا للا

 ءازغقلا لاهو ١ ديز برضه مالغز واكب وصنملااذه ذقت مهدت ءزوصو قاسكلا ند رضللا

 همكَح أكو هْنِفَعَسلا نأ علد ارم دعبام خا محاصىلا سنفنلا نملعفلا لاواممل
 ندنكب نوهت فاضا ىلع كرتمنكلوةركنالا نوكمال رسالات زهفلبسفوكيشأ

 هيتبطو اع ردي تفِض مهاوقدل مو مد ةمالرسفملانالهعدقتهدنعز والو هبا هيشت ةركقلا ا

 زون هتمو فاق هَسْكَمفَسنمالازيزعلا ليزنتلا فوهيىسف:تباطو هيِحرَد قاض هلا واسف
 همرص يت

 دم ممل نانو عت لوو تلال هش ثوسالا ل اقو هباصتت اودي ل سولو توبوا تقلل

 سنوي ب تهذةغلاها ارأ ىوحخاا س ةولاقو قدشتلا نمءانعملاهةسنمالا هلوق هذمو هلسفت

 ادهن ءزوكولد وأتلا له بهذ ماذ_هىفنهذفةغلابمالَلَعَف نأاك ةغلابملل] هقتأِولا

 2” 2- هرج تا

 هت وأو ههحدحلا ثهل هتلعا هفد ىغمةد تنعولأ لاف و ادب 557 زتوةسلوقلا

 ىلع بوصنسم سقت ءارفلاو قاسكملا لاقو ليوأتلا لعأو سنو بهذم نم حرراخريغا ذهو ظ

 لعل لصأ ناالاعو اع هيَّثر رق رت هيّتطوخ ةرثك أتاركسلا ريس فتلاالاهوريسفتلا |

 لعفلا لو تانإق هي ى نفت تب اطءامعماسقت هبتيطمسهلوقنأدارأل ءاغلا ىلا اها ناك. ا

 تارنسفملانااولاقولوقلا اذهنوب رصبل ارك أو .ةرسقمسغنلا تبرخ نيفنلا كحباصوملا |

 ةفسنمالا ىلامت لوقا نيب وغلا ضعي تاركت راهم لم جت نازوجيالو تازكن |
 ريغ رملا فورس تفذحاتفذْحفنأألا نفسر اصوأة سقت فس نمالامانعم هبت

 مكدالوألاو غضرتتانا يعمل مكَدالؤأاوُمضْرَبْسئنأ مكي حانبالو ىلا هاف عضوم ظ

 : ٠ هلوق هل *موفرظريغ ن مرا فرج فدي

 5: رود يضاهي يا انف ايض الملل ٠

 هنناو عملا اوّل هج عض هوم ىف هس نأ لاةطيفئدانعدمملبا لوتلالب زلالاقو .م-للاىلاغت عملا |
 ةساداع م هذ

 اذهف لاه ىدعاكىدغو له عضوم فه فس عضوف هسفئافركمب .اءاده وريوتالاا



 للا مكلاةريرح لاف هلوسق

 ىذلاوبيذهتلاو لصالا:اذك

 اني يرطب لمكتلاف
 مثالأ طيلسفمولدعنا

 مذالو العلا فتسا مكلام

 ىدمعكم ما

 أ | |بيذهتلافىثلا قجاذ هلوق

 ”لمكتلاىفو هانديقهلدب

 عم ها دسحفف

 ىذلا سعينب تسامف هلوق

 كلر خراف
 هأ لوالا ىناغصلا بوص

000 

 قلاكى هلام ءسد هلوق

 ىلا دمملافةرط_بماهلبق

 لي ها

 (هفس) ءاهلا فرح د نيسلالصفإ ٍ 2

 اذييه ف كام لوق اوت لضالا مشوا تعلو امس اهي داس !كاذندح ادمهش

 #* مقالوالاالعلا فت ساو كلا «ر , رحلاف ع رفالولصأ يقل مك فالوتسا صهالا

 زهذلا م دق ىلع 0 و ؟رهذلا لوو هدا تساو

 ان ا يع ىال ىدايالادشنأو

 ةهسض هي

 ا ا يروا رامز ونور:

 ا يابابا نابل ثناوخ ودك هجر« ديرما لأ مو

 هو - يع 5
 فاطر دنت نت قا رالاتم ىلكملا هالي ةيلعلا ىلب ىتااوَيلعلا .

 وسو ع ا5و
 إ ْ ملوع ومنعت لبنا اذاموقلالاةو اذكواذك لعف: نأ ن مودضاكتساو

 | ةعيطملا لوق نمو برعلا دودو
0-0-1 

 الع 0 1 طل قراشام تادود ب تسايو »* ئطماتسأو ع ىب تسابق

 , ع ١ و ا ةم يب مو 5 و م52 هوو 9و م

 اوتسافام هنال هقراقنال هل ن نم هعبتب ىادهتسدءاجو هئسا د رضاهم سة تس اه مسو

 سنا . لحاتسان ءدارقلاناكم 5 لئاونمئاكمّتنأف لطخالا

 0 هولا مال نال لكيت مالكلاق نولوقيال مالزاتو ف

 كويل لع ْ ىشعالل ىارغغالا نبا ىفأرقأو لاف امس ا ب ةمآلا ب

007 
 ذب دولا | 000 ٠ نداقلابءادعآلا ىلءَتسأ « امان انَسْدَع هس

 1 اذهقوولاشمأن مو اهنا نمداو هن ندو ةمأْ تس نونا اقسأ ندوة لاقي و

 ] لو كالا دبع نب اديس لمي لخير اهراج تصح اذاا-مسانبااي عملا

 | لاقفا يق نينْوملاريمالها لرابلا فكيت نا ملسلافنايي ارطتلا داو هكر ُةكصوهسأر

 ١ رضا حاولا نابل تما لجل لقفل هو ثسالا ف تليق لائم ةعبمسسو قريخبأ

 ْ ةعيوأ لاك قبض أل وسملاٌّتس سأل اع ةث الث لاك ردوا لاق نانا لغد علا هيلع

 تيقبأ كءاماللاهة تسلا ى بخ أ ىا لد را لاكن لاه هسا ًايدءلاو ئط طعن بردا لاك

 ا نينمؤمل امني راما را ثذخأ نبالاه اذه ىف اذهس «نايلسلاه تين كتمالو

 هيقيالافلا هكا او ةزَعلا هيلع :صالوق ايف كلمنا كرامالا هّدُخ لاراب راداذخ نمل اواو هنو

 ةقللملا (هفسإ) هذسدقو ش هدااسنيش هادا اوهدنسلا (هدس) ازغاذا عماجيت أ



 ناش (هثس) .٠٠ :فاهلا فرت نه نيسلا لصق

 اىريتعلا ضي هر نب لاق ا'ةفلاشيأ سيخ قو ١
 مم صو

 د 0 ولدنا تسيل راو عوف

 ا

 متع هتنسلا او 171110011 واش نيالا 3 راهب اذاؤعي

 اذا هسا نيب تسال يظع هس ل جدو ا ع تسمالا

 ىذوزو ر) هس

 تويفع ع ءاهتسةأرملاو 0 هلم مسا ءانسلاو زدلارببك ناك

 اولاق اسال أس يوتةلاح ىلع تكتل تنل وكب رمل ب

 ىذلاَهتا او لاك هاتآلاو زالمهتسسو حا رخآلا مزالمكأ حر سور كرولا ع

 ةب اعلا تلاك م ههاتش قرطنيفموقلا فلس
 ابعس موقلا ارو ىشع * 3 رهدالجر تي ًاردقل

 ةهمدو ع ه5 هد

 لاقياك ب سنلا ناءوظو تنال هما اكن منبر خباب را ىرهدو
 ى” هو دو ايإ

 نعمذه ناهتسو وهاس 5 6 فاو هيلدا 5 «قيختل لكتلا هيلا خر -لحر

 0/ ا رلبلابي و يلو بيس الوم مسجد كاذك» ءاهتس أ سه او ىايعللا

 م9 س و١1 هب و

 ئهاتسو تما مح اكاذا جمل و .روصنموأ لاق ةيهسستسالاربغصتو متسول

 ءاهلااوفذحامفءاتلا نوكسلءاهلا اولقئتساههتستسالا لصأت ود وحفلا لاه ةدئاز يملاوهل م

 نمبرعلا نمولاق تمألال يقال الا لمقال دولا تف أ ىلا ميتا ني#سلا تنكس

 دنغءانو فقولادنعءاهاهاعيص نم مهتمو ةطقاسلا ىهءانلا لع فقؤلا دنع ءاهلايهسّسلا وقم |

 ىو ةهئكسريغصتلا ف رات عب فاولاقفاولصأ ىلا ملكلا اوُدراورْعَصوُأ اوعجاذاقخاردالا
 2 5 . اوم 5-72 هع ةءو سمع /

 هتتءاسناو نالنفاونهفا دحام هتءاسنا ةتءالملاتي دد>-ىفو هتساوهفهتسيهتسلعفلا |

 و هو م ور هوما

 نوسسوهف نمسا لاقي .16 تسمو هفهتسا لاقي ةناك يتبل مضل همس ادارأاهجنوز زاوهفاشم | ا

 د موو |

 ءازبلاثي د ىفو هانسال او لاشي ناك ف ادرألا هضشالخبر تي انوا تالا ملعفموعتو | 0

 اهتسا عبضلا ثيداحأ هلوق ورام مش تنال زحاووونوأ لاق ابتدي وشو لوداع أوم | ش

 بيذبتلاوءلمكشلا ف طيض
 فصلا ننيعضوملا ىفاستسا

 0 يدم ما ثتُددحاذاِنَز 0 ودب برو ألاك لامولاخر نماكب :رخ أ اهغمدل نسنلو ةقراقتاله ساق لوقت

 لاير هس لوا مةوزتالودد عل نكات عمت كلام رع لونا ذأ لع

 هام سب

 الام نخدم دن نق ه: مم بارتلا ف غ رعامم 1كالذواهتنسا عصا !ثيداحأ هيف طاغي لترا ا



 طبضباذك هس لجرواوق
 يفيلثمو فةكتزويلصالا
 سوماقلا ىف طيضو مكس لا

 ”ءامكسجتلا يف داز اكرم
 قئلظلا ملغمك ىأهيسملاو
 هيبعع# تكا ها كالا

 ءاهلافزتس هب .نينسلا لصف 27 ار

 | لجو ناموا (هبس) ٍ ((هلءهملانيسلا ل فأل 8
 اك ةدس) سس كم6 وهاس

 ىلارعالا نبادشنأ ل قعلا بها هلدممابسو هيسمو وبسم

 تيبنأ عيب وقم با دازشا هات 03 هتأتلنك بو

 يل وى يو١؛

 ْ تاني لب وتب نيو عز عرف هبلقءاك يطرق تل يتكتموو ملا له

 اشيأبسماوغو لم هداملسنمد اًوَُلا وسم لجو أ عاكف سمشلا بلطي هلك

 ا مالطا دلاام ه سألوك ا ةيؤرلات
 ٍ | لاتوونأ .:نوفَولفارهمنمغ زن امنالا نأ ةنكسم بسس لس الا أ سها مس اَنْ

 || هديسنيا لاق هطاشت نم نون هناكى ذلا اضيأوهو لقعلا ب هاذلا نيسلا مضب هايسلا عا 51

 (لجر فايعلاا ونجم ملكعنلا ًطاشنو أ لقعلا باهذ هامسسلا انا ظاغدنأ اذسهْن ةرهاظلاو

 ظ لعل فيعش ناك اذاةعلاو هايس ل جرو لذعلا بهاذىألقعلا همس 11 دما
 تا د

 ان موهو ةفورغم تشالاوهستلاو تسلا (هنس) يكتبه سو ءابسو هس لجرو

 تاعث هد ثنأهلوقو رهدا كا ذراعتسيدفو صولا فأهلا

 ]با

 .مستيالو ثم ىدتريالف + .هتنل نعسامعلا مولا سك اذا
: 

 هنت عيبا وبيهم] را ةعجارس وكت نيو صوووبلاءلا ةعبار هيفإملانوكت نانو

 لج سوا < ظ هاينوهوىدعسلا ليمن ماعلا

 معاي .موكراوك آلا ىعداتسأو 1 تايلاند ننباولاك باقر

 لاف نعلا فذ مملااذهَقُهْيومَس لاعب و نام انالغٌتايظان
 ه5 7 هو موو ته .ه هد-29

 0| 04 ا هسلا تايئص ىهاصحأ نا 0 بنطال اقل امال

 | 505 رختلانلمفىلَءهَنَس هاصأ و ريدلاةةلحا يدار اريدقو زمعلا تسسالا اوىرهوملا

 ١ راسا اركب 0010:0907 لا

 نازل اناا خامس تاقزيعلاتفذحولعنلا مالو ه بلا اهبل تدورا ذاك د

 و وم داوم -و موو و < و س  ةدووم9) ءوجم

 رمت تيعداذا لغسل هسا َتنأو 00 اهنيعتواهتغنيعقكنأش

 ا ىو ريو لهفلا نبع ف ذم ّسلاهاكو نيعلا ثيدحلا و سائلا: نماتنلا زعم ويف تن لوغب

 مه اك
 لنا

 وو

 النسل اهتمألو قسما تنادي ىذلال-زلللاشبو لعنلا مال فذحيَتّسلاةاكو

 قربنيا لاق ةوجقؤلاو تانعالا*الّؤه مهلضاف الو ءاتسسلا ءالؤه سانا لا درآل لاقي و َقْمَسلا



 (همز) اهلا فرح .« ىازلاوءارلا لصف

 هو 7م مو سم «©#لهي ه نسم ويد سن

 جول سي هومر هرلإ (سنإ ىلع ىازلاو هدد هانم هس
 يىدءدود رك ةد تت <ه ى ووو د هد #ه < همر

 هورهر وهارهر"اموةمسعتلا مضر اهورهر ودار هراوهو+ بمنح مزه روكا ءاشأوةرفلا

 نال

 ١|[1آآ1آ311آآآ5ظص 0

 3 سو

 ىو ل سو هيلع هللا لصءيلق نع قشفْسعملاثيدح فو ُةَقاَريةيفاَص ه هه ل فص

 ةحوحر تسلب هتظاولاف هاقر ا ع يس 0 أحانأ تل أسندت ل ١ ةقرغ2 تس

 ءوص

 خلالنا انا نمءاهلا اولداح ارح رخروح جراب لوم برعلاو ةغلساولا يهودا

 لديتالءاهلا نالادسُس عباذه ىرابنالا نب ركبوبأ لاك .ةريثكف ورح ىف هلك ااموٌتْحَدَمف

 اهيلع سايق ىلا نال !يلع ساقيالو كلذ اهيف برعلا تامعتسا ىتلا عضاوملا ىنالاءاجلا نم

 ةنخلال_تدأو رانلا نء حور نغ :ل>وزع هلوقفو للا لربما وقف 'اهاالا ل دامت نأ عزام |

 داك هولا ةبكوكسلا لاق: لادلا طقساف ىوازلاأطخلافةهَرْهَرَدوه انعآو بزعل مداوي ةييزنإلب
 ع روتر 3 00 وه

 2 رعرتسطننذهلاف و ةعسَمَمقا ارتاسطدازأةناك ديف سم هرداهرو د هنراد قالا نمعلطت
 همم ىكدش <

 مهاوقنم نوكي نأ ارو ل ءقورين الانبا لافر عقلا سير قاعساوناك اذاما ارةزدال روتر شيو

 وي ة هك -

 0-2000 همء-» 0-20 مود ير ه

 اهرك ذمدةندقوة هر هرب ىورب وهم القمءايضم .اًمسطديربةمعتلا ندي .ًاىأةهرشر مسج :

 28 سس 9و-همسس و تيا 1

 هيرتيوهره رتب بارسلاو ةريبكسا !|تسنطاا ده .لأئرد نال ام 00000 دئامهرهرو
 مو سو 20010

 اهور ءيذلادار «( هدد نة هب هاكر عرش نم ب بوا_ةمنألاب 0 هلاك عباتتاذا

 هم ذث هه
 ليقو ضرالا حو ىلع بارع هاو رح 0 : رلا 0 0 ةينامداورلا مس الاوبرطْضا

 ةيورلوقؤ * ديرما هل [نمىرجاذا 5 رعاشلا لاف باع ومعي

 8-6 هه 3 مه ما مج نم 6مل

 ديزل ةناعير ىف نسي 23 هسعالا بارسلا قارقر ناك

 وه سو ع _- مهو

 انهه عب ”فارعالانالاقو يرمي سلا ترث و بال يمديك

 ملعأ ]هلل اوم داق تنال

 ىارغالا نبا نع تلعثىو رضا ىرهزالا (مفنإ 8 (ىازلال سه,
 هم

 ىلا ضيا هللا رهزالا عمطو عمرا (هن) قجالاهفاسشلاو ارسل هفاّرلا لهنا |

 دشنأواةريغ نم, وأ ة جادا مغنمسْلا
 . 89 ىو- د: 9 ال ع

 لذنهنكلو نعشدبلاطأ 00 ىذلاود هل !نمىسفأ ”تهلزدقو :

 ةرْصَصلاهلَرلاو نسحب ناي رلارو هلزلاو .ريصقلا هللا ىارعالا نبا ؛ :ىتلكنم قولا يلق نفعل |
 272 ديرم .#و اهخ

 ع ةمدكه سد نشا| مرام هم (همن) قاسلااهبلعموقي ىلا

 لصالا ىفاذك ئشلاهارهلوق
 سوماقلا ىفىذلاو مكن و

 ءوثلا لديءاملا هلوكتلاو
 : ىىيصف .هأ

 تاَرسلا قار قرن اكهلوق
 قارقرةناع ىوردرمالا

 ىوروقارقرهؤلعي وو
 امهو ةىال لدن هقم' الا.

 يعم ها دعاو ىدع

 ق هلزلا للا رصضلا هلزلا ملوق

 نوكسف عب ةثالثلا هذه
 كي رمتلا,هنافاهلبقامفالخبأ| ٠

 ىاغصلاودحما هءلعصناك
 دلوع م هأ

 همزوح رهيارانمو همز هلوق

 هيلع دةشارلاب لل->- رلا

 لكعنكس مثلا ه-ةهمزو

 لادلاولاذلا ىف ة-غاكلذ

 ءا رلالاشب وسوماق ها

 ىلع أىاَرلاواضي أ ”هلمهملا

 سوماقلا دار ار مدح 6

 فب ىأءازه نلاةلمكتلاك

 ةاىمريغفف لاخلا نيبازلا
 عويغت مرتك ها



 متفب ىهو ةجرلا ةهفرلا هلوق

 قة حارضاك ءانقلاو ءارلا

 ديردنب ا نعل قنمتلمكشلا
 افرطنأىئامفرت ل عدقز
 ناشطعك ىاناهفرلاو

 زمدكي ىأدف ةرلاز 2 نكد

 ها لذااراتغص توكسف

 هسفعف هتك

 5 هن) .٠ ءاهلافرتا« ءارالسف 25

 ا | ملا نب ىنمن 0 ا دامو ةعالاو رخاء

 متلو لاذع اوتفشقتل نر ًاوايثدلا نا راو مهلال عفن مدنال شدعلا نال اوةعدلاو
0 

 لام اهنعيدقو موي لك ع :لالك !ىلع مادو هفرَو فارعالانبا مود ليليان
 ا

 ]| رك

 | ةاركليل ل دن و يلاقي و نهدنلا ةزثك هنادي عوبأ هرمسف ىلا ذازأ هلكىرهزالا

 ا نئيعلا نم ةاهةاؤوهر جدار ىأفارلجوو .[ نيس ُنيفرا سي ناك اذا هفاوٌرلا !ثالثو

 سمر 8 رخآى فلان ىماجلابو ةدموهو ةيئهرو ةيلاعق ىلعةهافرو اة

 أ | اهتتدورغن عال رف بطونها نورا يفر للان انة
 | لاقيت نع قفا نم قطا شار ةَقرلا فورعملاو غاركنءّئينلاهقرلاو هستعسّقتىأ

 ْ ىذلا ىربْننا لاق تيل ةنايتيالدلز ضرال قات قلبي ىذلاوهو ملا عااد لأ

 ١ قوي ىلاءانتلانو فيفظتلا قر رلاَن ءقتلا نم اذ نمل نأ كاهمصآلا ةزه نما هركذ

 ا ىرهزالا لاق هفت :لدخؤئاخؤمالكل امدقتدق ةوكاعز :راهعجو 0 مقر لصالا ولاقع اهلاباهيلع

 الو ناكجكرا ميهلاوألاق هيك ,ةرلا نضال ف تلك ل ةراملا تطتَساْذا لوقت بزغلا

 | نائكوكد نسآلاانيعةفّرطلاو انالفُقررامأ لاعبو 1 از ىأ الفراق لوأ
 ا 5 ومع د ه2

 | ىدنع رو ىددع فرو ةفرتساو ى دع قرأ داون | قو. بكاوكة عبرأ ن هوان مام مس
 3 و5 هذو م جد

 ا 0 | تعاونا ىادنعت ولة دئاتيدح فو اضيأةاتساو مكاو حرَساو معلا

 مس بص

 ةوعسمنباثي حقو مطعاوسعا أ هنعهقرتن أدار ارباح ثي ذ-هدمو عتلاوقيضاا

 9و سصاص

 ةسيهافزلا 'ن ضزالاو "امس !زينامدن بيد هلا طم نمت رلاق ةملكلاملكبل لانا

 ةلاواهب قطا هكدْبال ىلاعت قل اين ناب ىلع ةماكملاقطني هنأ ىأمعنتلا ودها

 ضرالاوءاهسلا نيبامنلاعتهقادنغاهملتع ىَدم 51م هتعقوأاع :رواميملكدتلا نمةعسفف

 ضال أ ماهم كرو ستجد سف شافملا عدلا بسلا ةيهاذر َرالصأ و

 1 | قا ءانمف خلاب تنك نافاهمذو أ فالا عمد ءالاداو ردفك رد لتنال فاطللا لاه م عم

 ّ لوا راك مانع طلاء تناكن او ةيلصأءاهلا نوكستو هفرلا ندوهو ضرالارج تَمْخَأ

 ١ يو رلا 0 ( رعأدقاو قرش اهلثمشنأتل ءانلا نوكناو نانو ناب الط

 لهاكل دشن أو ىرعتملا نعةهكلادنعةيطلا
 واس ومر وس ووهو

 اا وو 0 هتهاكر كل مهتهاكزواح

 اديس



 (هفر) ءاهلا فرج : ب ءارلا لصف

 ايش لاقل كار ةلسوميعدقالصولا تلامس عفت |

 اهفعقنلس ذيل بلا فرقنا ةهذ رلا لاق طقس ىأ ليج نملجر : رد * يللا ارق د

 اهلاتنم ةديصب هشيفكد قفة ناي امأواضبأ مثيدحي قولا ةسارلا٠ 28 ىهلتقو ءانلا ًْ

 الامد

 فض
 مدا لدقو ةيييياسسسل ا ِ 5 ٠ وي

0 7 3 

 القس بي * ادرلا عفو لم ةيفاقو : كاني ةنا
 2 مم 9 1

 ةهدرلاو لاق نان الإ ىو: الاف ةرطضلاٌةهدرلاو دروملا هد هدرلا لاع هنأ حرا نع كلو ا

 2و يك راع . نع قش لا 2 ةهسو دو هس ؟ 5 ءشس 1

 لاق .بلغيالج وشب نيته بلص هدر تر و لساسملا قالا بوثلا ةفدرلاو او تلا مايأ

 دبَو رد دئأر فاقت رلاو. اهلكرك امم هو حرؤملا 0 أاسشفرغأال قرفزالا

 نينا ماوعأ بابز هدرا هادرلا هلوق هديسنالاق 3 هدا ءادرلاداضت ادع نم 0

 ليشمنب الاقمار عج و

 ا

 تي كاس" 8

 ف فر غري فضول تءاجان عزو ىرهزالا لاق ةبابالاوةعلابملا نودي لكم وقل

 اهعجبو ىرهزالا لاك هشمظعأ توكيال ىذلا ميظعلاث بلا هدر زلاو فوق ةركفلا

 هم ةلدكاسم» ءاهااوءاملاب تحور همفلصالان "اكولاك اًهدِر 7 اهتنن ةأرملا تةدرو هادرلا

 هع اكشن ذ موقلاداس اذا لب لا هدر فارعال اننا ابك ا يطع رتبلاو

 كلذكو شيلا نيو بصح درسه او ةيسهاقرلاو ٌةعافرلا (ف 39 امهريغواءاضموأ

 20 3 هم *ر وو

 هفرتاةهفزو مههفرو هللا مههفرأ وف ةارو هسيفروهف شيع هفر ةعاف رلاوةينغف رلا اوةسيغأفر رلا

 لبس قو موب ل كماسملا لالا برت نأوهومعرسأو رولا رصف رسكلابةزلاواهوُوو ام اهثرواهتر 0
 2س 73

 ىتب رلاَن الملاك اههفراواه دوور خفلايبالا توفوا د رن وه

 ةاغاوهل و طفح انكم + ءانأ ذاته افافَّتُم
2-0 

 دوم وبنو 0 يه و - وع ور

 مساكم هال

 ءاملايلعة تبان رلاديبل راعتساو موتيشام ٌتهفرموقلا هقرأو كاذك اهتعهفرواههفرو
 4 هود ت2 هع ه مو ءوس

 رمغساملاف عر - راك اهلك * ةيداص ريغ اك ارعاهفدب ريشا لاّمذ

 قو مول يلمح منام لالا مينابضا ضاو ضوملا املا نما مرقمأك هلام هو
2 

 .م 0

 معطملا ف عسوتلا لبقو ملونه ةراكوف انزال نع ىو ميلغمقا سعت ثيذخأ

 م9209 يمس 9م امم

 هلاف اَهفرَتدر ول بق ءاش د ولك تدر واذااهأكلذولب :الادرو وهف را نموهو ب د و

 هيمتماداو نهذذلا راك هبش نزور فتلة كما موقلا همر أ دقلاقي و ىمدالا

 اذكّحلاداضنادعب نم هلوق
 ىذلاو مكحملا وبدذ.ّملا ىف

 "لمكتلاىف
 هّدرلا ف اهقلاداضن ل دعز

 رولا لامرلا جابث واهنع
 ءانملاتاعقندسمهدرلاولاق

 ما كتسامعال ىلا'ةرولاو

 هيويدصم

 للا داسادا لسبع .رْلا هدردل وق 1

 ٍتيذتلاءلضالاامبضياذك |
 ةازلادااّدثهلمكتلاو
 وه وةيدأمر ررع ههدر رواهمف

 ها رسكحإاا.ىاءادرملا

 رويععم



 ىلا صاح دم اداز م

 فاقلا مقتل اوريغتلاهودتلا

 يسن فءاغلاو ىاغصلا طخ

 |مذبو هودو عسبطل ا!سوماقلا

 ناهبودستلاو عدر درآلءاعد

 هاد هادلوةتفلدالاوعدت

 هدددو نيكستلابو سيكللاب

 ها اهداوىلا«ىذتل مل مضلاب

 مكنت

 لاذلا تب (مذلا)دجناداز ثق
 ةدسونلقلا* اك ذءاهلادشو

 هعمم تك ها ةئطفلا

 اذك حلارشلا هرملا هلوق
 مدقتو اطو.ضم لصالاب

 ل 0 هنا
 ىسععم هأ

 (هدد) ءاهلافرح » ءا ارلاولاذااولادلا لصف

 مقتدى أ,تالفمألا«قيدسص ماركا نأ ان موأ هل رغ نم ه-ةدجاح ءاضق ىللءف أ

 تيكسلانبا ,ةصغلانوكتن أل بق ةصرشلاردا لثمواديأ هفداصت تسلفةعاسلاًةصْوُم لا

 لطابلا باب ىبمدالا نءدينعوأ ةدحا اواتلعحناتلكا امن "اكو ٌلطالا ند -هدلاو ردها
 سلو سو )7

 يلهو انو اماما هلق اهىرذاإلو لطايلا مهدنعءاشع مولا نشل دعس زددد

 لادلاةموهضم هد هد نيقلادعس ٌنيردهد.نمهلا ىلأ اط2تدحب -ولضفلا و لاك وءاهلانمت :رومد لاق

 هلصأو برعمرد مد مسهلو اوقتيكسا ١ نبا فوق ةومهناك ب درع هريغْنيَصلا ولادات دوصمدجس

 د- ميم يآ

 نيذهىفتيكحدقىرعزالا لاو نيش :اوأد_-اوفناولا ة ةرمايعى ًاردوأ نير درست اهد

 ٍ الص ةياغلاءذسه ىلا ةيمعالو ة ببر عيفامهلدحيأ لو ةغللا ل_هالهتظةحود:ءمسامناثملا
 أ ١ : هدور

 4 ٠
 3 ريعاهودما د

 هدهداهرح ز فلاي لياللر زهد ىلارعالا نبأ.

 | 4 هزم كد هت رلا مذ (همذ) والان ل وبسن) قه

١84 
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 نيردهد ودها هدالا قع ايدك

 هه # يسمم. و

 3 4 هر دتشاةمذوا همانمول مو دقامدا ل ااذا نيه متاونجا زلال

 انجل ؟نأىارعالا نان عىرهزالا (هد) 0 ((نل ولالا رلاىل مف 3

 ف رعأالو ىرهزالا لاف يدش بعتب ىغتسا
 ا ديد رخال ءالانبا هجر هلص

 اهاهلا نك مارا كلذكو "داو مالا نانا عبار ع نغزتلاو ناني الا تينثتل اهجرلإو
 | ااا سس راجت استي لإ ةزمهلان مةلديم

 هدتلاوهبيأَتلا نمار #2 هدرا بناجيرايذلانخ

 0 ١ الس و

 | ىرزادشلاو رماها لوقينأ ب الامد ا ودب 2 للوقف اذا سرفل اهب وينهي ا

 ْ رو
 ارئكشلاف ةريفحاضيأ ةهذرلاو هدي سنا 3 ديوس عفر بزكداست 23 1

 هو

 ليقطلاف هيفةماَح وكنت وأ

 توصَتلا مدل دار ىداو 5 تردابتامل لِ كلالاعرن" اك

 3 ال هع 1 -
1 

 ا ينك ما 1 يابابا م مدر دراما بركلات 0

 195 م

 رع جه ع 5 <

 ا 50 هر ناش لاقت نوتات وس بد داطافىو ضي

 وو تول دوس

 ى ةرهزالا كود" "ليج نمل جر ربت هد رلاثاطي شيلا قفةيدلا اذ 11 دشن دعا ىف ذوهباو يىرب



 مرام ممدهد) “ .ءاهلافرخ_ م لاالالصف

 دصَعو براش عجبِباَر و ل ا و 0 الا نم ناسا 3

 لاقلت الاراغصادشتلاو هد شنزرا هزخوم ىلا هن ازازم والا | ا 31

 سب هدهد هو همو - وص هب 1 ١

 ءادهدلا عجب انيك اتاصيلق 5 ب وسب 3 0 1

 « اًسماطتلا جستلا تار لاو 00 لاك ةرو ضلي بعدل نسال فوة واول ا ْ

 و م وملالاكو هر رطل سوم عجب :وقو سيماطعلا نايل فذ

 لاةفرغ 10 5 عجب 2 خي 0 ا درغص مث هد *هداهد

 ولأ ليالان 0 ناهديهدلا زاهد دوما دعذلا هدرسئبا نونو كت

 نو لجوأن رون تس .الانمريثكلا ادعت لئلا ْ

 دو لع دو

 ادعت لموت و 2 :اماذو طاكسي «٠ ىهاودلا تكل دارومألا ا

 مهلوقودملا رادع ألاقي وسانل يأ ىأوهادهَدلا ىائر اهلل ريثكلا لهتلاىأ

 ىره ودا لاق هاد امىردبالون , الاد نوكي الق آلا ىمالا ادهن ين ءانعم الفأل

 ةيؤرلوقد كأوادنأ هرمضتالفت م ةيسراقاللالت او ْ

 عجيلولاد هرثظ ٌلوق ئحةيسرافاهما لاق «هتالفدآلا لوو * يانج 3 ةويلاق» | ا
 سو عر ناب ملثماذههدالفددالا ن اخ خو سَ 2 ارلثسل تاق

 لا تركز ادبأ طعتلن 0 ءرافدادأ لءقو اهات الاانا

 زل نا كنىأهتالذمدألا نالفاملل اوةتفةرأت لَ .رلا ىرباهم ماكشت برعلا تناك هلك هد تملا 3
 9 هو ع 5

 ن.اهريغ بلطف ا هعنمثاهاًا سب ةحاملا باطٍبا,ىفدسءونألافو ادنأ راش 202 الان الشب

 ىف رةاش
 لاق كاذنكع كسل هلل مقنافاذكو واذكدنرأ لوقت لح رلل برضيءدالفدالا اذ_هىفمهلاثمأ

 اولاقف برعلا نمن الخ هءلار ةاث هنأناهكلا ضع ردع ىلكلا نباناكو اذكرازك2وذ إ

 ءدالفدألا لا فر ظزلااذ هريغرطتاى أهلا اولاعذاذكو اذكى لاّقذ لانني ىأفانربخأ
 01 نيم

 لاقي و ءلاذنوكرالفاذ نكي لناىأ مودال هلوق نعم ىمدالالاقو اهبمهربخأع ا

 ءدالسفهدالا لوقت ديزولأ ل اللا . ةدحاول.ةأال لوقيد ذو هال

4 

 لاهي ضتال كنا الاه رمضت 0 نام وها ضءنهل لوةيفدرتاو قفلت كلذواذهأ

 لاقهدبرمضلاب هن رعأ أاذالرلللوةةرضأ ا اهانعمةسرافهدنأ لعل د.لوقلا اذه ىرهزالا

 اذا ل -رلل لاقي هدالاف هذألا لوقت نرعلا ارعالا نتا لاقو لاذلا ريك ديز باك ى هر
 د 0 د يي 3

 للا ريسغلب وردقدل |وق

 بيدهتلاو حاصلا ف ىذلا

 قلاق لا الات وردق

 ةءاو رلا"هلمكسشلا
 ان.هدصهدالا تنوردق

 انيعيرأو نيثالثالا
 انير كي أو تاركا
 تادعمدالا نمزحرلاولاف

 عىيفعد شك ها



 ىرهزالال اق خلا همدهلوق

 همد معسل و ةرابعل اهذهدعي

 تببلا فرعأالوث دلل اريغل
 قداز ها هن د مييحا ىلا

 'لمكتلا كح رسوماقلا

 ىشغادا لدرلا همومداو
 ةيعلاكرج ىأهمدلا وهياع

 هعقم دك ها تايدصلل

 هذهل عما ةودهدو هلوق

 ءاب' اهرخ و اولا ةففذغ

 "يلهكملا فاك ةطوبرع

 فعسقو ام: هلانأل مكمن او
 ها عيطلاس ءوماقلا مسن

 م

 نئزبكلا نخدم ىرهوملا هناا لعمل هده كوك الاثيدحلاقونيجرسلا

 (هدهد) ءاهلا فرح 3ث لادلالدف مربع

 ةذس ص

 | نيكسنلااهلدممد بهذ هول ةلذتاهداوو اهنا نع ٌتددةوداوالو فأإ ىلا داكنال ىتلا
 سامو تو 4-7

 ينعم: مودلت مل بردربغلاكو لقعلا بهاذ بلقل ىعاستاك اذا ةدمل جرد. بعوأ اضعف

 هن س ناهس

 همذإ) هيهذأرمربسعأ |ىلةع دققت دقو سلا فيعضٌةهلا وهلا لجرودحاو
- 

 همادساو 0 ى.ىهدص )» هش م

 هن هن ددهص سوشلا هته مدو نيت امد بلاو هرحْددسْشاهمادوهمدوهفاه مانو همدذ

 رعاشلا لاك لرل همو مذا لاقيو ثوم .ذاواه مد سهم ةدفوماضْمرلاو لمراسل

 : . توعرم سمشلاراوأن وقر 5 مدعمة نرش قع
 مم م

"012 - 

 هاندا مدا ءو ضل تي و - و ةهمو

 . ةيؤرلاه ىدهدت و رخل اهدهدتفارتج رجداذ' اهتيدهد رةراغا تهدهد (هدهد)
 ٠ 1 وءوم 9 - و م ماس مس هد مو م د ةهداعو ع

 71 را ىدهدةءفانؤرلاثد د>-ىفو 33 هدهد ىدحطانالو-ن هدهد دع

 ع 8اس ادعو 8و مو ساس

 | لل ا دشن او هحرح لف أىل!ىلعأن مقرا نقدم حرج دش

 - و7

 اذن يزكي راع 5 ىدهدت اكسو رلا هدهد

 | يرجي راص كانهنم وس: ءاهلاوةدمءاملا نأ ىرتالا» هلا شرقا ءاب ةريخالاءاهلا َلوَح

 | «ةنانسفاعمتواك ليك ناي هيفوخ ا او أ شر هشلاوو هرىفءاهلاو فلالاوؤااولا وءاملا

 7 اهانة اهتمت رقع ماللات دن 5 م ولاه ىورلا ل وعام اوىو رلاوه ماللأف
 ماس سل ا سا سس 7 م5

 | نموردحتيهدتت؟ ااهدهدهديسنا لعأ هله اوولزانموالز امو لزانمو ف لصولا فاوأ
| 

 0 سوم 2 مد مس وع مول سب روس هو

 | نمل ديءابلاٌادهدوءادهدمادهد كلذكو ضعب لع مسمي بق ههدهدواج سدت ل سملاوأ

 يود ة دخت قرخوملا هلام هذمماوقفاهنم 2 تادبأ#6 العا ىاهلشماهنالء اولا

 1 ةومو مدهش ٠

 ١ ا نملدبت دقو ح رخدتف هتدرحد

 اه ا لا : 1 ةرلاوذ لاك هتجرسدا ذاع هذ ةدأانأ

 4 . ديالا ضرَعلانمىَدهَدتاَ 5 تيخوأ بي درقتلا هفْذاَعَتَكدأ
 وه وذ و«دهو 6

 لذبلا لعميد هودهدو لعملاةودعدو للا هبدهدي ىذا اريد ملا ءرذناة يدها أو
 2 00 وع هو

 هعمباموهو حبو رسلاك مودل ىرببا هيدهدبامىلار ءالاننان ع فيفذتلاب هي دهدو
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 ندهجرح دياموهةيلهاجلا فاّوراميذلا ن رخل هله ثيدح فو ردنا نمل عملا

 علا تلاع" ”ايحباكفديزؤأ ادا ًاوكاكل؛ الا

 نعل قابلا وكلا ها 35 دعا ىذاهَدَلا قاسم منأ
0 



 ملا ئ (هاد) نهاههلا' رح "وي ملال دق

 نع تعَرَدو ىدْقاواهبلْعو مسه ءانةماملا يع ردا وتاج ىس“« مكلا نأكوقو

 ثيللا لاه ئرهزألا هقارأو اناا اوم اعلاف رو و هرم وع تفوقا 5

 ذيكنلا هللا هددَسْنلا مع عفادلاود موقلا هردمو بر متاوقالالدف تيفو |

 قمل كلذ نفقد تمانع كور والا لن ىوقن ةالثلذإ مشير شلا |

 ناذاةسقخ دحفو مهنعغفادلاو م ءَقلاسأروهليقولاّتةلاو موصل د:ءدملاوثاسللا ا

 ىذلاومنعملكتملاو مهتيطشبو مولاي ءزورذملا هدوق ند دوه رهاع بم يشل فاذا سوأ

 خدسصالا لوقهنم ودرادملا عمل اوةدئاز ملاو هن هانا درعا ْ

 داك لعوب رادلاو ةرادملا حالنا

 هزيغدشنأ 1 مكتوب وم را وأ لاو

 و هه -9-

 عذاذلا أ قرد 2111111117 #2 حادا ةنيتكلا هدم 3 ذ.سللاهو ||

 ةنامموقلا هر وذام مولا نم ةشود ىلاوعلا فازطأو ىطعأ ٠.٠ لاف مؤنع |

 عقدأا"رذلا نالدزْمهلا ننتطداملل قاجلاَلثعَو وذل ناضي تح ماههردا دئوهلاقبالو ||

 ةيواسم كلذ لك قءاهل اندخوا1ةهدس نتا لاق هردورداؤلاذ تالص مذ لب ىوقب سلا نهو ا
 ه١١

 اورعشين ا رغندمهءاجوقلاهردوناتغلا مم او ىرخالا نمالد, تضلامهادحانانلعةزمهلل ||

 اهييسيتيس فيض ني ا ل سب

201111 

 و ت6 سور اك اهو سعت هر
 هسقلخدأ مادو سلع حر رخأف ثعبملا ف ثن دنا ىفو نمأ أرلا حو مدن هر هر د نيكو هي ظ

 اهيهستىلا سأرلا ةوغملا مى ارعالا نبا لاق هر هد نيكس كال اهءاقعن رطقو ةكرؤردلا '

 ده عزل ةئاؤ رقو هفثداننانترغلاا م رهف هردسرغلا مالك ماهلصأو لاق لكلا ةماعلا ا

 0 وكلا لاقي ولافل دا تسلا لاواهلخلار غلا ارملا هه َرَردلاورعو اىرهنالا ءابلاب

 بلعت ىورو ثنللا هلم هأ ئرهزالا فد 7 رد ةئرادوفالا نم علطتاهر وش ةداعلا

 هلنااهد) مفداَهلاو فهادلا تعم هلاكئرعزالا لابي رغلا هفادلا لاه كارغالاّننا نع
2 

 قشغلاو أم هلا هواددق و ةراتو أ ق شمع خ نم ناسنالا لمعهد ظوُمَ هه 0 وعلا تاهذةلدلاَو

 اطفال ىذلاهّلَدماَ يل 1 رحل للا .ةطوهئتققاذاهدار علت ٌءارملاو هلت

 ةييثا دفف ضصيصتا كب بج تع

 رم 8# له د

 2 ماوس راع ل ل سات

 ليالا ع نمدوأدلا فسح هو 1 ايوه هلو هدو درس ىأ حلا ههلدلاقي و

 أ َحْاةلدَطألانَسلاام ا زتنادشن ىوهلا نملقعلاُباهذلدَلاو هيل عفامالو لهقام

 لاف ةلمكتلا قدار ٠

 لستم ةهحو ىف هكدءارقثلا
 ها عنكهطيضو مآ دك

 4 عم



 تشمالىأ تهحالهلوق
 ىععم ما"لمكةلافاذك

 طيضباذكموجهوحو هلوق
 نيما مدي مكسحناو لصالا
 ىف ظمضو نيءاهلانوكسو

 نيا خفي نموساقلا
 هدف« ما نءاهلارسسكو

 أ نالقرظن لمكشلا قذاز م

 هيوم مطيتو سمو ئئمدنءاممانعم نأ ١
 ءوسهح وب ىأاهرسكي وس
 سكم هلأ

 ا

 (هرد) *اهلا فرح لادلاوءالاو ميلا لضف مو

 ٠ | اذهتافل مقاتلو و ف قلاب رنغتدق ناك ناو. 4 و نعد اب الا 14 د0 و

 ظ الفك لوالد نيزيزاوسلا ند الا له ارم )كل ذل مس تعب ةاعملاو يول فلعل

 دولا ليقع ناكاع ةنزوريغتب دق بولا نا اولا العم واعجاا كوب ى هلم لوقا 5
 ودوو

 0 جالا 0 0 للا

 0 1 اي عم 0 زيد ةتلازاصفريغتلا
 | م وأو

 ت1 ًهتو وان همهحيو أذقو هاجوذنالف ىرهو دا هاجءاجوءاجءاجو هاو

للا ىتواولا تر ةزلكو ةلرخح أنيق نالغك دن لوف ركب وأ لاق ةيجوتتلاق ترغصولو
 : ١ 

 ناقل وضع 559 نياق ءعوضصن# طب * كبي 2
 1 ٠ ْنمَدَحو أن الفلاش. ودا اولاقتا هلأ و اولا اوله تاهوج تزاصف نيعلا عضوم ىف تلءجوءافلا

 1 ةوخومد سانا لاك ةضاخل ملا رز وهو تاهج الجري عيل وفة ترغلاووخ أ لاقي الو نالف
 وه-ه 5

 : يااا ورسكلا وع يتوعد نودي زنا تردوشا ل الاوحز نه برس ةدوج

 4 2-2 ع ءورزر كور
 : لسالّللا اهنا ارطامدأى يو ار هير 2ىحميماجكاقاذا دشتأو نيودنلا

 1 7 ب مجم ركل انمهاَج لاقي

 اكاد نءئزعملا رز نمي (هبحا)) 8 ©( لملء ْ د 1

 1 يا 006 راش هنعهب-ءالوكتحال اوهسال وهسحهدثعام هو هرم : !و تابعت هاك> هد

 قفا ارعالانبا نع قرنا م 0 هلا لال هف) ٍ

 لاقي ىربنا زي1ناةقر نط هولا ملا ذاديدو لءزلاريثكلا عضوا اودو عفا عال

 .همص

 اهبرصرفاض ٠ .ذاضالاو راين ةسففخلاءابلاو لادلا ذل ندرك ذثي دا فو هاندا ددج اذا لج لل

 ينازل ند نعارعنالا (جد) رديف سو هسيعهتا لست لوم

 هرد كارعالا نءا مج موقلا رد 0 دئاصلا ريق نهو ةسمحدلا ىف ماناذا لدجرلا

 ةعئاودا ارالا نبا نع اورد تاعرادؤ هتف تي ننفرد ًاردوانعاغ تالف
 54 همي ةهرات سمك م

 تئاونلا تاهراد وتو َنابق 35 هب دقق هد دقق ىلاعأ 170 رع

 ا | ليتل سنين ود نكمل اذاردتوُدوإر اردن دو ذاهنا لاك , واهاجباهاهئاهزاد



 (هوج) 6 ءاهلافرح هب ميلا لصق

 ايف تناك اذا هافرسو ىداولاا. .<ان اتوا هديسنبا .ثيدحلا اذهل ميل عمسألو

 ماذا سلا ىلع |ىداولا نطانمتاو يكل هيلا لمع ننالاك ه م 0

 نك

 وبألاق ملاين زئداولام ة_ههلحلان تمهل ةراخ تذأت ىتح لوقو ممل اهني ىداولا

 هلص اوس طلح -و لصق هلأ وه بك اذاءوشلا لصق مهاوقاهتمف رحأ ىف ميملاديْزت رت برعلارودنم

 ريغ وهف مملاتدي زةهاخلاك ةموهلشباهددسنبا ةيضصلا ءراقلا اذه ْغْف دمُهلاولاع الح ٍ

 رق ذيسو اير هنأ ريصتلاو ساتتقملا كاذب ساو نبي وغللا ضعب لوق اذه لاق ةداب نزلا عممانبلا

 ناره |ىهنشبا عنج ) ىداولا أح نم هنأىرثلاه ىايعللا نغمذه مهلا تالوأ

 ”يملرادك ْ
 د

 نيسيلا نيىلعحدءقدزر ملل اوهلاسة.وىنملا ني زعلادشنأو ىلا رعالا نبا ن
 9 ص ل سوا ب 7-2 سو سمع

 ميت هنينرعف عورافكن مهب و يعدي ىو هقكَف

 لابالا حاصلا( هجم ]لاشي وسلا وهولاف 5 ق ىورو ا

 ان و ود وعساه ص وس وأ

 هحهحو هجضلاورب للا نودءاخ 5 لاكاوهسهتواوهسهج دقو مهريغو برا ف

 لاق بولةمرب 426 فكيلدبحاصوربغ وع : كامو مجمك نيالانأ|
 و هه« وود ةر 0

 كوم وهما بام * هك الادادنراديراف توهج *

 رخالافو 0
 س9 ةءعم ده 8 9 و هت

 يم فيلا شعل ىَتن 5 يلدا تاف صمام

 مم َ م هو _ 5 جو

 هحوجو اهيقا وزي انامل اوههقس| افنان لاشهر الفثالف هسورعوأأ

 ةنتان بث يلعإ دعاس مالخز نأ تيدا شوفو يه ةكاىن لك ع هدر لحبرلا 1

 مو و حيرخلا برق ونا اهلا ةراكلة زم هءاهلا لدياف+_هبهجدارأو هرب زىأءًاسهفعَعْنم
 ه7

 ةرب « ولن كلاما فور مريت بل مون وج
 هد )» هو

 تب الا داو اقانافصل ايت 53 رابعا اا

 5 بق ا لم سانا قل عمقها بتل

 نوت ا يدعم مالا ناسناَلءفاولوصت_ىا اذا سرفلاروضنمونأ

 لاقي وامهريغو بئذلاو دسالا نيكس هج هحدحو لاظبألا توصةباكح هو بر! ىفلاطدآلا

 ه2 هد

 ءاسهلساهللاق ل ركل ىحملابالا بتال ةعاسلا طا اريشآثندح ىو هللا ىأوعدجم#

 دم 5و

 ةلْرماذاكساو هنو أ رسب وج (هج) لعلاجها ىو ريواذه نم بكسها 3
 هع حمل

 ص تسسأ»

 لصالاباذك ملا ىهنحلا هلوق
 اضأ ١ ارعشلا فوهبف م1 | مضن

 :سوماشا ل

 بردهتلاو "رلمكستلا قطيض

 دلىييعد هااوتغ مك ١و

 مكحنا فلات درج هاو
 لاقدب ردن اهدشتأ اذكه
 تدقوأ< ف و رهملا ىفاريسنلا
 ها لبا ىردأ اي ىران

 مىيععم

 ةرونر كلام لاك هلوق

 قىذلاوسيذ ملا فاذك
 ها رب وننبمةملمكشلا

 ريع #

 لصالاباذكة ثراحنباهلوق
 ةرلمهملا "اخلاء بيذسهتل او

 «لمكتلا فىذلاو ةثلثملاو

 هالو ريس راما
 اهيف دارو ها ةينضتلا

 لي هأ



 تنثتلا هت-نلاو هلو

 ذلاو رضالانا دك اَسالا
 تب ذادعلاو هلمكتلا ق
 قاه-دجرا اوسوساّةل او

 ثيشتلا ملا نوكستس
 5357 .بلا ب معت دقو نا سنألاب

 هحرلاو دجيالوق ىذت ىف

 كرك دنا ناوضلا ناب

 نأبناسثالا ثدشنلا هلوقو
 نائيسالا تلا هنا ص

 سوماقلاّق امن انلعدقو

 :لمكحتلاؤان قفاوم
 ويعم هارطتاف بيذهتلا و

 عفرباذك همسلا ىرجهلوق

 دس اول- مصالاب ىرح

 معصم ما ع

 ةيهاجحلاو"لمكتلا فداز؟

 ةليطم لرغيمقا اشكي
 هواحتاو هرعش تدنم ىرب تح

 بابال ىذلا تيبلا بورضك
 موقل اةها-ورتسالو هسق

 ملحم نوكسف فب ىأ

 ةردتسملا ةمدخلا ةرّضصلاو
 دعمك ها

 ,.(ل- ' _ ءاهلافرخ د ميظالسف نق

 ظ تانألاب تت اهَجرلاَو يدل ارب لا ةريطأو امان أ هراغصوا وقم لالا ممغلان

 ريغشلا نمذخاملاذسنلا ىهوة عملا نعىهنهنا ثيدحلاقريثالانبا (.-) ل 3

 ١ نعل لثعمف هترسففةصقاتلافو درا نم ىذت- :ءىدور وص:هؤلأ لاق 5 "شالا َن مةعحلا و

 | رمدلا باعذؤعو كا نمدش أ كللاو .ديدسش أن عدرا لحرلاهلَج (2) ميلاو
 ْ 00 واهس لبد را هلا عدا محا عّرتلا ل قوئبلا مدَعُمْنَم

 ه8 تصمم هع

 - يآلاٍباشلاكادُعدعب 5 ّلالانمَلادالْصأفارَب 3 وهما قلى 1

 هدملا تانثاغلارد هل #* هلا ىو اولا ثمل
- -2 

<1 

 | ل وتوقع نأ 2 5 ودْلَص 00 وبدتلاءقارب هنا يرسل

 0 وفول يادار واقل ذا هنخ ناجع ض1

 قاسكلا لك لشمكلاادتباوهوسأ رلا مدعم نعَر علا راسخ لكلا ئرهؤملا 1

 اههلك ةمامعلا لح و يشاع 1 أتملاة هل امص اهلا و لجأ نم هلن درقال لأ وت

 هفشكا هاجت تبر شل جو سأر مدس ونيس بنعاط عما عفر
 هم يهم مودع 5.8

 رقفيلطاو هب ةيصد "قدام نع مصرا ةييلط اوه -:عها الحم 0 نعءاصخلا و

 ه9 52

 لاقحاولا فورت نمثا,ةةساامش-أاو ن ةرمسلا» بنا ءاقسأ مث نيللاسرع وهاول ىح

 5 نا

955 

 ديل لاقمالاهمْجَبو

 نا واط ىداولا هَ 0 ضر درا دقن واهتك

 اههماعتواهؤابط نَا 7 تا وناق,مألا ع ع ان را

 انفو: وو اتهامها نيستا !زئعام_هوىداؤلا ايناج ناتهلكا ىرابنالا نبا

 ا تذالا ناش رح لهو ةيلعهللا صدقا الوسرن [ث يدخل فو. ءاطقونان طاشو انربسو

 ا هيلعلاقفىلئكنتمهللاةراغس ذأ: قد نذأت تنك املاقفول,قسانلا ن ندر غل ضدأو

 ا لدقو ىداؤلا مفةَماَمماو نينهاَشساةراخ وهانعاددبع وألاقا ارَذلا فوق ديلا لك مالتسلا

 لاق ءيهظب هنو رترهشوءاهلاو لسا تشب هيوريدنعونأ و مكرر ف تديزاك مبا اهيفتدياز هنئاج



 (هرج) ءاهلا فرح 53 ميكا لصف ؟الا/

 ءارأو «دستنبا لاق هليل كا ريس :فليقةكلاو ةدسلاوَبمطسانم مكحارأدقهتلاناف

 يبل مالافن رغلاىف ىورهلا اكد لاق ةلذمهتكرد ركب اب : لوقت نم" الاذه نم

 يصلها يللا نم قيذكاو هج ملونة ياها قدمي ناك سوه لابقو

 علال كلن وةقيَص اءذشع نموكح -ارأى عن هنود سدي مدلا نمدلك اةبرعلاتناكىذلا

 مقلاة اما رات ناكامإ يعدل مسا مْمَحْي ءمفاط مناك امج هل“ اناث

 7 و روح باج لكلا ب باَرغالا ضعي نعى ارععالا نبا تا هنةساظماغ

 اذ سرا , هلباتيقماذا لترا تري لاقي ءاملانم عن * يق تان 0 لعل ظ

 اماما هيج ديس 3 0 نكس اذا اهايتحا اذكءامٌتَهَسارداو:لاىفو هن 2

 ةاكّرلا ثيددح ىو. داو اهل درغيال ليلا هَمَلباَو اقتلوا يلعت سيو هنو

 ديعسولأ لاق دربال للا ىلع عي مس ءاةبمكاثنللا لاق قدا الو مكب ف سيل

 ليقوؤهد در نما مسا الا اًدِسأَنوأأ بدلة فسأل سونيا لاج راما

 هذهئدب أو دجونا َقَدَصْلا نا ةقدصة ملا يف سيل هلوةريسفت :ولاك ةيطاف ىف ناك

 لاقو ةلايجوأمر ماه وعجم ماقيل /نخأب مةقد دلهي بحتاملبالا نم نم ةسهجلا

 ديع وأ لاق ريثالان بالاك ملا ودل ىهولاق ب رعلا نءانريك قاسّتلاو را تع
 دك ثةدس دو

 لاقي ىذلا ملال ئرهزالا رمقلا لزانمنمتلزنم مسا يَا بفسصاود#ب هيقالوق

 رعاشلالافرمقلا | وازن مخأ اةعبرأ ىهو د_سال ا ةهمجمل

 3 ريف يسم ليج « ككلاو تارا أهتم ه' دسألا مام أتي راذا ب

 انشا و ناجي لس لمج زم هللا نود نم دعي ناك مةج1سا هدرا

 اظذل ىلءئصالا 200 اذكهو ئمثالا ءاهنيحو صل اهتج لاقي لجررسا أ

 لاقيو مه يطال داوي م هتالكدبد وتلا اسيها ريتني( «زج) ؟ريبكتلا

 ذهل نالعلا نبا لاقار ها ىأ بها 0 هتلعأ اذار صالا نه 1

 ديا هنءامو ها 20 اءانلاتمقالل اذالولو

 امهرابخم غلاو لبال' ةيغا رج لنق و مهلا مامي كاوةعاجو ًاهموقنمةيشا رجوي و

 لاك ,باهعابفولب اةيفإ رين متعلم مالك فو وجعل لاك باعت لاق رام مابا« هاطشو

 ( رشع عباس برعلاناسأ 3 1

 || دقفان الفهلناوح ءرقوةدل اهذهل ثم طي ىذا الج لافت .رعلا لومة مهدرب دري دسج اداكنإل

 لا مكحارأدقدتنا نافهلوق
 مكيلع هللا منا دب-ق ىنعملا
 ةلعاجلاةلدمنمصلغتلا

 مالسالا رع و اهةيضو

 ءافآوقز رلامكل عبتوو

 اوطرفت الفل او.الامكملع
 مكللع ناف 5 .هرلا ءادأىف

 مانصالا ئهاذلت اذاوةحاز.ه

 ىلءاركشاوقدصت قعملاف
 مالسالا نمهللا مكفقز وام

 شما اذكدادنالا عاشو

 مىويبصم ما ةياهنلا

 0 سلا
 عزفهود_ثمنود#ل حر

 دويكعم



 سس ساكس مسا ساق

 ثيحهيتلاو هيضو اوه :ًاامومع ًواولاو اوّوطو هريس أ عجهوو هسسفت هنو سانلا

 ةوقاماثهنمح ورخلاودملفاو راسى أل يئارسا ونيهان
 أ 50 030 ٠

 سعد كده ل لب
 1 د 1 اان 0 35 تدان موتا

00007 
8 

وسوسن ساريا ىبةيتو داون ؟ لع كاد تلذن
 ا 

 1 5 ه- ها <

 ١ تنال هقيضوو تلاه نضال زم مطولا اوهوه.تلابامعسفلب الا

 ْ اقاوم هما «دبسنبا (9) 106 ةثلثملاءازلال سف

 10033 ءاناهنمرثك اواو نيعلانالواو اها نأ ىلءاسْضق
 ٠ أ درسا نرمي هريغو نانسنالل هكا .(هدج) ة(مجاسسسن)و

 ٠ تيتا فةزجن نب ىلع طع تددبو وهديسن!لاقا ةيضانلا لا يبحامل (نيبامئوتسمىه

 || سرفلاة بجو نييناجلاديرتنأالا اذهف.كقرذأالو هندمجىجاح نءرعسكاَرَسحْلا اذاف

 1 ءاهنجت أ هاو ة هللا ضي نعااؤه وهبجالارد صمم واب جا هعجو هينيعق ةوذو هنندأت قام

 يكلمه تم وقره دولا لاك
 كلا عارم وبلاد ألح ردت ناك

ٍ 

 ١ ظ ةبطقنعا خفت مذيب مخ ادبي سرذوة علا صوبك لوبا ..الاوامسح
 0 هو ش-ولاوريطلا نم يمحو أ دهجوب املي ىذلاباحْجاو هلع سايد وا: نلألا

 000000 ا يمال بزل ناقنربفل يا الافعال نيب راع باو ماشكو
 001 زيمقلا هيجل ثدب ىح 5 ريم ىلا امد ن م

 | ةعاجب ى؟ساثلا لةبحالا اجو ةعابجلا سائلا سولو لثكا ىلع مهدي _تموقلاةهمسو

 1 مالكبةتليقتسا اذاانالفُتَبَجَو هركيانع ةليقتساو هتجاح نع دراهج هك لجرلا بجو

 هيلعاولاةفهنعدوهيالأس هنأان ”زلاد-ثي دحىفو هيهالبقتسا اذ هرم وةطلغ رف

 اموعوجو ني فلا ورام ايمى عالم ونيل وجو مم الاستلام

 نياكي دا سانةن وزع الا انةىلاامءدح ًاافقلعح وهءادولع نات "لم نأ هبَقلارصأ

 ْ نزال رك يتصف نار ر ةكيدبأ درابيل ا نمذوخ أمهنالا وج زن
 قو هبال ندنوكين أل ة< ذاب لفل كلذى زد نبك ك0 كالذي لمفاذ ةيادإا ىلع

 مسوهيلع هللا ىلد هلوقو تيب تدل اذ درج نما ةياصا نمولض و دوركملا,لابقتنالا

 2 نأف



 582 ماب ءاهلا رح 33 ءاتلالضف

 امه ةينمألا وعتاعلاالا 1 اهدعاومَنِمادَياامْ 2-0

 وبأءاوراذكواداباام هر 50 انيس واننا رأسي امن نكنلو ىوريوىرْئبالاق ا

 لاقي وهبفتدةركأإ لا قمتم لاقيد رب بالا ند |تدرلا نم لطاباٍتايؤدسع ٠

 تا

 قدر ىذا اوهو د“ هما "اهب تالئاعف * ةبقارلوقدن وابل قتوافا ال5 |

00 

 وق تمو باكل اطول رز هنو هلا ةياكح هل هنو لّيطأتالا |
 ا

 *ك هراعل تا در هيا
 و مد م2 0

 12 اذام اوس

 0( تلكنللءاعد رولا يلو - 2 ةماكلا هذ ما ىأهذهلادل وش ىعب

 انمئاو هديسزالاك كا هواهم 202 < هاندقو باهذل!ليقو لال هلاوهوهسشلا ف ةنسغا هولا

 هسيفلوقلاو مث نوفي ااممهاوقّل لدبواواهءاننال طفلا ةمشاءتناكن اوين انهت رك
 هولا ىفىيقل أب الك بن لجو لاند يذوبأ لام هعشوم ورك ذنسو عي ةحاط لولاك ٠

 هيادصع تعا <

 هن ون .يسدنع لهي لع ذه ىلع يني داتفمديسنب ا لاك هه موا هكلهأ سوو ةينلادير

 لهيروركت امهم ءاتدقو ريكلاوفلَصلا يتلا 2 هيوان اوءاوا عجلاو 0

 هدوم # ) م هس ا سك قس دك

 ول انوبتأكاذاُناهتواه لبد تآييتومابتو هان

 واول حض اعف و هدد ه4 و وةد
 ىو كالو مان مرعف دال 3 روسحة نامت اهمدقت'

 عد 0

 ثديدلافف ولاَ وه زار بهذ ىأاهعأ هش لاو ماه لا اج 00 9 ص 00 و

 مَ مادو وا رشكل فديتها ثد د رقم لاق ًاركتمو هنا را

 لحيرديردزب الاف اهو هن حو دف ؟وهصطأو هو ًاوهحيوط اموات ةأيش هم هملذ 1 و

 ىَيَتمال ىلا ض درال اتا او ادلب ودا ا الا اريكلا لاقي الولاق ضرالا هانت اذاعي

 موعد سد د ىس و هور هم كك 9و هس

 00 يي ولا دو هسمق ضر ودان ةالفو هي وانأ أوما |

2 

 30 راو ئدقو 5 اطاهشلا ىلع هيوانأ 6-5 #2 عاملا لاكنانالا

 و هد 5 مس د( مهو 1

 كنا يشم ناكملاقيو "لعمل دأو ثم لائم يتم ضرأو د هؤاهمت هدمه سم

 ةلوشبأمأ شمسنا رولأ 5 هسملالال لا ىفاواقتما ىو « هدو *رلاهدال ؛الا
 ا

 2: وهىرشوللا طم اذان مهو عقانو ماودىءىذلاىلارطث اذا قانو لح رلارم

4 

 عجل رات ا وناقللا هيتلاو ماك !الو لا. الواسويف مالعأال قلاع اولا ”ةلضل "اهلا اواهيف

 اذك انيلتباامن كلو هلوق

 حاصلا اويكسلا ولصالاب

 انينت-اامسذ# ملا ىفىذلار و

 مس ضعبفتءقواهلعلو

 لاف ىدكلذك< حامعلا م

 ها خلا كو ديو ىرب نبا
 دو

 ةرابع ملا ةيتموهأو نق

 ةنشفسك ةهمتمو سوماقلا
 لعق هو”هزح ركو مملا منو

 طيسصخضنكل ها لضم
 مكسحن او للص الانريخآلا



 (هتت) ١ ءاهلافرح .« ءاتلالصف *
 د 7

 رعاشلا لوقهدهاش ىربنيا

 هدو رعد س-5 س ةىءمعه داهم

 ادكئاهفانَت طع أت يطعأ 35 تاوَتْدعَوْناَدعولارْنال

 ملاوي هبج نم د اسوأ :ضوخأ اةوالح ماهل سيل نا هلام معطالاو ١
1 1 

 فورعماوةرولاةأرملاشبأ دو نضرالا نعل قمه فانوهفاهوةث لجل اهم

 ديب نعاعبس تناك معلا ملا منالن تلا قلقا نعةّشْملا تفَتسا برعلا لوقت ٌةعملا اههبف

 هدو #” و

 ا ةّثلا لاك هناف هفرلصفىف ىرهوملا كذا ةفرو هسفن ميععااو ىرب نبا لاق . هئاونأ ىف ةقينح

 ا تلا لاقي ووريسغودي ردنبا نع نحنا ا ا ىتلاءاتلاةق :رلاو

 هاشم تيكللا ااه درك ذولافرو مشملاوهاذ_هولاق فاول لفيف ةفرلاو

 | ادهاش سراف باد شنو ةيلصالا'اهلا درغإل شقا رلاَن هيي نم كلذ نع ىنغأل اقف

 ف ةرلاوَدَمَلا ف ف ىلع

 ََت تاير نع تالا عا * ائيدَح مكلاصو نعانينع

 اهلظ ف صي تايذلا بانك ىف ةغينح و ًادشن و

 9 اهل سي

 ةةيييضادلا ةيكاشفر 5 ةناكفاسلاهبك انم تسد
 - ردع

 ةيخأو ردنا ةبحانف عومملا نبل ريالشب ,نضاسوخوهبك املاح رلا تفاضأامدسش

 ا ةيلجرادت : :ر هللا 00 0 ردا "رزءفأ ىلع ل عاف عج ولاق ةيدوأوداو لم ةمتحان عجن

 ىف ات هد ية 4 مس ساكت ساس ع

 دينلتءديعسو ا دشنأوارجتمد در ىأ هلك هب ارو ةعيضرب ىف لاجولدقو راحاهلت

 0 سس د

 "واول تلاوة ينبع لصأ بقر دلت هريغءاورو 35 نئاعص* يفلت 2#
 ا 1

 م ومالا
 17 ءيث

 ْ ع هللا ليقفءانل |ىفواولا تدفن :ةتارصال قدك ليي هون هلودقو

 8 250 0-6 دس - 95و

 ْ | نك هلكليقو - قئاودضيذذكاامهيفلصالاو ّس قل ودب دولا هلتل_قفءاتلا

 رعاشلا لاق ةَملُمم ىأة واتم ةالفو ةفلثل ا ةهلتملاو فال ىفةغل هلا هديسْنا ةلددلصأ

 | دوا صوص نيل 05 0 2
 0 , و || ةيؤزوهرعاشلالاقةوق | هئال هئالضى ا هنع لو ذكش هلتردا اونا ا ىف رهزالا فلم تعز 23 ملتملك لوغت طق “

 ا م ها لئن معطو هحررغتهةوهن عانوا هته .ملاونبلاونهام ل هتيسلأو "لمكتلا ىفاكهزنعو

 | ريغتيىأا ميله قيهاقمةاشو مدل لانا قمل رة دنضاتت ةريسكلاب ماعلفلا معو جفا ىراهملا جا حانف 0000 7 11 ىرايمارعتحا رات
 ٍ ول ع ها هلولا نمل مىكوريو

 ا ناسللا ىف اولا .(م6) هما تو هودحاو نعم هام يابس ويصعد

 مو 2

 ىاطقلا لاه ثاهرتلا وليطاالل هنامتلا وةنكللال ثم

 تسييس سمصمسم



 ضو 5 د ع »* 0#( نازبص

20 

 5 ممر ما وذل ريق ىو تاب ورعتلا ل |

 ننالاقةيزاصنأت واتا ىف ةغل ةوياتلا 2( ج(اهقرتهشلا نان
 نود وا لمان لون ياليت جاتا اللا انلاباوطاغ ما ا

 2 دةهرؤدسم ت

 قمه انالءاظغلا نس يلو ةجحلا قدي ة ضير و ايو ر دقن (2( تالا ا

 14 وم س <

 هنن ا 2 نمافؤ د سم هلو ت ب 6 هه نسسجصو حيوا ظفل ا

 همم

 واو نمل ديهيئءاتلا وربة ماكأ ارذعلا دافئا و وللا ةالصثر دح ىفو لدعملا لعلاعأو

 ءادلأ مل 4 ا 2و اوليطامألا تالا اوباه هلا ( عن )موتو ولت امم ىأدابنو

 هرآرعلا عسيجلاو مظعالاى د رطلان بعل اراغصااق :راملا لصالا ىف ىلا رلاهتفو

 0 رو.الا نم لطاوملاتاهرلا ىرهزالا لايابلاوهودح وة ردرلا لسكر

 م لوقب تسل ةيؤر لوقف ىرت نبا لاق تاهرالاةدحاؤ ىف 9 هدَلالوَعبْت يلمح * ا

 ريغ غراغصلا قرطلا تاهل ىره وملا دحاووهلاقولاقد هزل طايلته عجب ؤلارلا ْ
 لَو

 ىربنبادشنت أو برعم ىمراف عر ةدحاولا هنع ب عشت داما

 لطابلا تاه فديو د كلام فرعي ؟وئذلاَكلاَد 1

 ءامامع رو لطانلاءاع-أ نموهو صال يامال تيل لتخطابلفربنساو ا ْ

 اود شنو هيرارر عب اوزنولوشيوقوافاشم ا

 5 0 ه2 0 سا 1 00

 ه2 ه6 ع و ام ين واد كا

 ىف لحر و هان وهف :وهفس> 20 واه دو نواف هشسب سلاف" 20

 ةَضْس 37 راما كوري لغ تيل اقو ليلقلا سيسخلا لدقو ريسيلايملاهفاتلاو ةللق ا

 ندمان كلو سد سنا رقما هفاتلا لاق ةماعلا م ىفق طب "قاتلا لحبرلال 1 ا

 نمد درعا :رك مولان ملا مليان كادقبالو هسة الذلر ل 1

 ثيذدملاقورقل انثسفاوهوةفاّثلاءوشلأ نموههسقثبال و قو[ ءاقسبلا اوقو لآ

 ا انهضوان م ضادقو لادا هلصااجتامأر هوجو كامعأ لا ت حد ةحرت ف ىرهنالا ش

 دحلاراصتقاامأولاافوذحم |

 ناك فاشثا ئشلا فد بعلاةدا مكروها اربالو قدمو هقاستلا( ئذلا ىف عطاقتال سيلا تناك

 مما - | -

 [يةيماقاش "نلمكشلا قداز

 اهعماجاههابو لوز همىأ

 ةضرعلا أسال ا ةعالاو

 0 هما

 قرمسملا مد مكحن ا ىف

 عراضملا فاهكذو ىذاسملا

 سلو د_هنهلوق هديؤيو

 وهفام مفاوكتف ىلع ةريعو

 هانم فوذ_-2 هنأ ىلع

 سيضم نأ ردد

 تاهرتاا ل هكتلا فدا ؛

 ىشاودلاوح ان رلاو باشا
 دانقملا مضي ىأ ةفرتلاو

 ةدوشملاءارلا عفو ةيقوفلا

 اهغجنو ل دمرلا فةسود

 اذا حزرفكىأةزتتو : هن دارت
 ةدتك ها هندازتلا ف عقو
 وعم



 ف .(هو) ءاهلا قرح #3 ءابلا لصف ماع

 مو

 قيال ع وهياعر كنس: لاك موصل كنا لاق ا ا أريغ همهم

 لتفادي اورتكلاىأتت ملا تارتمألا» ل ىلا لَسلا زاكنالا

1 1 

 | تا تاج الخ ف صب ةن ؤرلاق عفر مَا

 8 ١ ارسم جابو 53: هلال سوف ى د باعر 3 هوخوملاعانلا ع وذو

 هر افازعالا با ع م هلا رداء ىورَتَو

 ( اج لحال الان نسر مكب وجنات رق زل ا 0

 3“ ع رو يودي وشو 5 الإ ارغَلاثداس مارا

 َسقلاَو رمال شئنا فيعشل لج رلاةهوتلا و 9
 5 ايا

 انتجت هية ع هلع) + هو يتالدنعإلأ

 ةقوسلاةهوُبلاو ئواشلال را ةهوبلاو قالا لترا ةهوبلاو قجناا ةهوبلامدارأ ل سقف
 نسنوهاوحلاقي 'بازتلا نمهعب رلاهتراط  امده دود ولن :تألتيقا ودلال ةدشوفنملا

 وكلا قاعريكالا رولا ا ةقوصم-_هاوقو ىرهوجلا لاق 0
 6م و

 | ةهوشو هلّدهولاقي ولا كولا دا لاقل نعلم َْض رالاوءانمشلا نيب ىلا ةشي رلاةه يل ْ

 ٍ لاقيادْومعْوودهو لابو كلَذكو دعتلاةعوشلاو ةوش ةجرتف ىرهزالالاق

 ا هوبلاوةعوبلاو قال ىأدقا وكس لبا كلاب ءالادؤتلاورعوأ مذلا ف

 ندوبكلا: وبلا لذقو مولا رك دؤلباوؤيلاوعشن ذآ
 ٍج / ٠ اهريكركذيةبؤرالاق مولا

 ش ا( اطنوملاو ةونلالتنقو 3 نشوشرملاهللتلا تحدوبلاك < |

 ' سيقلا كرما تيدشنأر قدحالا لجرلااهب بيو ةريغصلا ةمولا ىظرم .ونأ لاقو ةعنوت الا ||

 | لاه عاكتلا نما "بلا يو جاعتلا مالو بلا 5 و عكس ال ةعانأ 8

 اهيرئاهجوزاهض امن أرغا نا ثيدطتا فو عاماو اوهوتبلا قةغلفالنالئمداتلاو ىرهوملا ٍ

 1 نتوء يلعمتا لصين نعدومتسمنباشب د لئمو اكل ىأءابلا تي ندقو لل
 ظ عز معاططشدلا نمدا راسو ههنا موضااهيلاعف عبِتْبال نمو حج زنق ةاملا مكة عاطتسا
 ا خي اجب تودي لنا نلمو لا هيف ديا نمر وق الاذق عشا دبع اب كو وزب

 - ليلا 3 .

 ٠ 1 ا سلا قدنبدرف هده دنع نكي 0نمدارأا او رفخأم وصلا ىلا

 اعوسودفاتتاواا هائلا ىف ةثياضأل .اهلاوسك اه وقابل“ ءايلآ ىازعالا



0 

 ؟ا (همج) ءاهلا قرح د ءاملا لصف

 هن سوم

 مالا يزعل هرم 5 مواد وعن ىلا هلو

 الو تعيس الثأر نعالاميِحماَضلا ىدايعإثدن ِ الو هيلعدتلا ىلصىنل اثيدحفو

 عد ىععلاعفالاءانمسأن ل , ريثالا نبا لاق هيلع معلم دي بلق عر
 لو: لرتاو

 «#ث عوج

عل طا امهلوقودب زال كدب لودتق فاضاو ردصلا عضوم عضوندقو كبد
 لة هيلع 

ميم نمور رعو_يمهلع لش امتنان ريدقتلا ىلعهرورعو لل !توصنمنوكي نأ
 

 عدوك ءارثغلا لاكو هدلع جحءلطاام بنك نعقبإ ةرشو رج الا لاع دسعو ألاف !متاذإوةنحلا

 فويسلا فديكلامْببهكلاقو هيلع ءاطاام ||
 يلام « نوط نرسصةاذاَف وسلا

 نوما اي بنما اا ل

 دهحشن فك الاديبعو لاق فكألا عطشت ناردج أ ىهىأبك الا عدفماهلا عطقت ىهلوقب

 لوقت:اردسملا ةلزنجانههلب شفخالا لاهو فكالا عد عم لعب صنلاو بصنلاو ضمنا
 «ث هم

 ةمرهنءالاك نك ا جفمب ل مابك الا بماؤو ع هريز

 ايلا هلالي ةييصتلا ا اهبةادملا ينَئاذا فوطقلا نك

 ا 5 ابعلاهلطاهلبفدا اولا ىشم « ”ىلعونأءاورئرنبالاق
 8-لا مورس سهم و

 مسام مدهملا ميطغأ 3 ةنؤادولا له لان ألام

 ةلك لي ىرهومل ١كاك هبلعردقأ ودب طيح ام عدئأ هلي ى عمود ي2الا د الام مهيطعأىأ ْ

 تاقياطيقل دونت اختل لع ةينصلوقي نأ هقحىر نبا لاق . فيكي لئمهتفلا قلعة نيم
 سوسو م موس ا

 ديو روهلوقك هب رغمردبصملاةلزنع تناك كام اروي تلقنافادن بدير لوقت ادير هنأ

 ملء ىايعت هللا وو قاضناللاغفالاءامسا نال ل عالا هسا ةفاضالا عمدرّدسقت نأ زوحال ملافديز ذا[

 قرت هرقنونلا نوكسوءاملارسكبا هني لاقو هيا فريثالا نب ااهجحرت 0 09 ٠ْ

 هيلا (+) ءاملا نوحتشي مويلاسسانلاو لاق ول سعف ملسو هيلعهقنا ىلصئننلا كرا رصم
 ث مم لف لسع 2007 07 ية

 ىأ هدب . هي دقو هنأ 1 مجالا لاقيو لاف كاطاساا دنع هتلزئموههاج فدازولبت اذاهيورعو أ عاالا
 ةمودد ةدراقع

 رغاشلال اف“ ئذلا نم بصتلا دنعلا ةتاسغإ بوعي لاب نيك العلك هيدبو خب حب

 لصأ مك ا ذو 5 هشلاق كاز ارَعْنَم

 مسموم هم و< ىو مس ةموم ةموع تراي هرم و ع

 هنويجلاقي عب حب عع ىهل.ةمكضذل كر اهنديشد داو هيذن و مع مظعاذائ شال لاقي و ا

 اذك ملا ةمرهنب لاق هلوق

 لاقو ىر هول اهد_ثنأ
 ةياورلا ىناعاصلا

 حلا بتابسلاع رمش
 وهودلبقتدملا فرك ذىذلا
 هاتاسناديزنماّنح دم ال

 ايصعوإبقام اذاريسناسدم
 هعدصمهيتكا ها



 ازكحلو اها اهلوق
 ها اميف عفرلاب مكحنا
 يدعم

 (هلب) < ههلا فز « هابلارسف مال“
 اذافمهلغر مهذاسوا لها وانلان ءنولئاغلا مهلاقلملا حا اريسأ هلوقري شتى لشحن ا

 ل نبأدشنأو' اهلية أارملاو ءاهّتفلاالّمعلا مهف ىسبنلاو سهالا ىلا اواج

 1 8 م ءاطن“ اهب 0 ةلايم" وما

 ١ | ود ده «©# سو ت7 ةمعو و هوو

 ٠ رووا رت تقرر هع يدع 0 ا - اهل ل مها

 || 2 دن «بءااوأ هضم ا سيرو

 | هلام :ولب لامعا هلامتلا و"هلفغملاةرب رغلا ةريزملا ع ااآسنلا نم ءاهلمل و ةقيفعةعات

 ٠ ندا اهم هبال عذار اودي سياو شاذ فتنس قىزأكأ

 | ئرعزالا لاك ىلع فأن ع ةريخالا "رلأ_سمالوذبادهريغىلعؤت ر املا سا اوةلاكلا

 ٠ ديبالا و ايو ود ىلع 0 اوايقىدت الاعب ر انام نالفلوة:”برعلاو

 ٍ مامون كرات كرم ةفرر هيرو 5 رئاعط انقلب لع 5

 مو

 دس عددا ازنونلاو اهل قامت 000 ةعسىأش يعلان 1 ةينهليف وشو

 ٍ 1 اف قو هبت دوت 5 ةرا ارعلا نم ةانلا 3 تاع لاش م ومعلا لئلق عسا و 2 : | س دعو

 ْ | ةيأرتيعلا قب هوجو ىلع برعلا مالك ى آلا ىرهزالا لاه تانسالاهذههةعزاضا نونا

 م ةنورلوق هنمواتعان ناك اذا "هل هناتاسثو

 0 هلال تابشلا ادعس 3 17آلا نيب ادالَصأَقاَرَب 3 هولا قلَح رتاما

 أ ٠ ذآ تراحم ودق هجران قلخ ةوقاكرب الام ءايلادبزب

 ىربني اذ نأو هلو متمالوهو شعلة
 ا مخ 4 ىدانالا اًرمعتنأ طبقا

 2050 ا 1 هةموو 642

 اعجدقشرللا اذهونوعرفتال 5 ةبنهلب قاما ارأىلام

 | لئن لانقاذ رو ةناكمىث نم ضال ىلا ىشو ءاهلب ةقان ليما لاك و

 ١ 2 هوقب ل ذهل رايب سيق عاب اوقانابلا هدبس ب

 ا ١ عفادي ع هئئاواومار 21 5 ةلؤسلو'اهلبلانلاواتو

 ا لادا هت دو ختفد بنما رق لوةباهالشل أول اهارتن رانا قرت لسكملا قو

 | لبق ىراسالاْن الاقوى :وسهانعمليقو لاه هنأ االسم اهلعس همر ؟ نم برعل ا نمو

 ْ لع ةلزتجاهلعاهب ضف نمار ذلا لافو ىلءاهاذعم هليّدغللا لهأ نم ةءاج-لاه لاو اوفأةث الث

 دشنأو لح عع هل ثمللالافو ضفاف رح نماههشأامو



 4 (هلي) |, ءاهلا فرح « ءابلالصف
 ا 2 ع ةييتشتسسلا

 لجرلاهربأو:ل<نمريغت دعب همسج باي اذا لرلامرب لارعالا نبا نيكس اهتأراتشا م هتصت ||

 ناشرلاب ءاجاذا - اوقامأو .ثيللاد_:عةيلصأب تسل ناهربلا فنونلا ىرعزالا

 يطا 0 ول 1 0006

 ناطملا درعنب بلاط كأن ببااط لاو نبال كدبلاو رجلا ظ
 وص مس وزو

 ايعشلا اًولمذا موسكب ىأشدحو 0 سع اهرب ناككاماولغلا 1 11

 اهءّرمكاسامفَتْنكو # اىطَللاعَ ران 1 7 1

 رئيرخ شل <: دلل قواك حاورأاهيفلاقي ََت 0 دورا شووي يعمالا ا ْ

 نافع ريا لات توريس لأم تول وتوهر ”ضرالا فر وز ر ضرالاف ا

 لاقيؤ فيرعتلاو ثدن ًاتللفو رصم رغبه ه رهياوصلاو وبكر , لات را وبلا 1

 ةجرتلاهذهىفريثالا نا 3 ذو :نالوش صم وزياد ملا "اود 5 ريريش رارغصتف ْ

 نأورشلا نعتدلْمعلاهلَلا «(هلب ).  اهعضوم ف نخاهرت ذنسوربعيلا فتة ل بقل ةاسدرلا |

 ى نارعالا نبا دشن دلبك هلا .او هلب اوهو ]واهلي كيش شل

 لَمتْشبسامءلمأىذُل ل علا لمْ ىَذلاَنا

 >2 سانا نافل سو لل الس «يلع بلغئذلاوهو ةعاللا وهما هل أل خرو

 اوقصتساف اهب موسفنأ اولعسفمهترخآ ىلعاوابق أ راربف فرصتتلا قدح اول وذ مها.ن درخأ اوقع

 ىلص هلوقوهو ثيدحلا فدا هزيغف ل ةءالىذلاوهو هبال امن ةّدلالعأرثك ااووكمنأ

 صاف ساكو َه دو م وماهعا ”لقاامشدلا غأ هللا ىنع هنأق هللا نا لهأرثكأ لس .وهيلع هللا

 ل وعوهو لب الاكهئاسس ةذ تل هنأ ى عيل اولا لالا ايذالو رب ردن ناك 7 زل لاق رع رخآالا

 هييموهق هرعيالرمشلا ن نع لفاغوهذريسلا ىلع عد بط ىذا هلي آلاوبيذهتلا ةيتورسكلابلبدقو
 مود ىئك هات

 لاقو هلو_ذالت يمد رمش أدب ريالا تيموهئذلا هب الرع خنلالاقو ململا ةنللا لهأرثك ا

 ادفع سه

 دضشساسسا ني عني نيب يي يبي بي تر عرراو

 7 (رشع عئاس ترعلاّاسأ ب ك0

 مكمن اهرباواهلقزيزعلا ليزنتلا فو“ اهحاضتا ود انابن ناهربلاو بئامعلابتاوسانلا بلغ ||

 طيضااذك( لغت ثدس وق
 صخدقو مكاو لصالا

 لغةشمر ودن ىلع سوماقلا

 رويبعم ما نيغلا خفي



 ءابلا ضب #هادبلاو هلوق
 سوسماقلا ىف اما يدهفو

 عىىييعد ها

 اذك لا ةهرجب رياماخةاوق

 (ةياجاب ”ءاهلا فرح »+ ءابلا لصف 5

 سم مدمس مس

 ١ ا عون

 | 5 نام ىأ هلام 069 8 (ةنحرل بلال بسن

 1 ايا ماين اسنالالبقت_تنأْدلا ىرهنالا هيِم أش ءامرائش لكل وأما ديلا لاو

 أخ امهم أكتب لوقت هي هلق سا ىهالاب د يره املوأىف هيد _بلارمالاو
[ 

 ا ا مد 7 و سوم 0

 0 ىأة هدام ىهدانل اوعد ةتوهأجاف اًادب ودكم هدأ واقدن هبه دم + يحال ايدهدا هديسسنبا

 احبج 10 را :رببادشن أراب ىتتعا

 ادم نيقارعلاٌعشاههدابب #4 اهيرحَو ةيبعارلاك ةيوحأو

 مي طال الالي قهبقا ن معي تغب اجامل هكر مي همس و هملعهللاىل ههئفصيفو:

 سلس م27

 ا ىأرلا يي ة ميدي حاصُنالذ 1 نقاش ن دح دل نايمطلاغ وةسسلاج اذاو ةنوكسودراكول هناق

 ٍْ ٠ ةغادملاو ةييدملا ىلع اذيدس اناؤج باجأ اذا لنلشنرلاولم فار ءالا ننا هيا ةياملو ف

 أ هيرحب ل وأ سرفلا ةهاديئرهزالا قادت وذوةس يبو ذوهلوقةسزفلا ىرتجلزأةكيدتلاو

 ةمادءوعد٠ ةزم 22

 00 1 : 57 هذل 47

 تليد عاش 3-5 العو أ ةعادمالا #2 هراخاء ف ارثالو معلا زئاقالو

 ا

 7 يردوا اةقمولا نمالدب اج اهلاعرأر هديسبا لاق ديننا ىأةميدبلا كلو

 ةيؤرلاف هديملجرو نآرر امتي ىأرغشل ناداني امه

 دق ور هج
 تنم مهْخولطسنكو #2 ىف لرمي نرلا

 2 ف

 ندع رمدنع تكلي نامزلا ل -.ةور عدإا نم لد : وطلا نيل ا ©

 1 عيدها 32-04

 ”ليوطتتمىأةكرب ةهرمدنعتق[تءكسلاّننا ر عدلا ل مدل |

 هةموو

 | ا ا نك هلم كرت هاو ةرارغلاهزلاو نامْرلا نم

 سشلاؤ ره الاعءاضأن ل لدقو :ةيوطرل

 ب ك0 5 4 00 دوب ت2 وك اسود

 5-0-7 ١ اهلا هناا #3 ةضد>رةذورههر هر

 وقف بك دج ه-) 6 591 نإ عمو نسف ءذ زيتا تاع 9و مص

 قفةهربب رامأف ةهررلاف 2 ندف*(ب نبةعر هرب ريغستواْمَصاَصي وأما ري امهر ظريو

 ءاملان' اكدلاا ةقيقرلا ىشهريغلافو اما صنم رباواىتلا ةه رقم لكنا راما
 جداا هس

 نا مي و رخآف ثءعدلملاثد قو ةمعتلا نما مقىرخك :

 2000 ة.مسوو

 0 "ركز ىوزو هب وطرد را 1001 هيدر لما ملون 5 ةفاض ةديدن اذ ةنيكش نه

 مه -

 عطقبالوقاهيفد تألف اهنعلاؤ بلا تربك أ ادق ىناطخللا لاه ريت الانا لاف 2 لابو شح خر

 :- 1 وج يسرب جب بسس ص
 هةدعد



 در“ نينا ي سس عض يف ع

 (هناز 0-5 ءاهلا قرح 2 ةزمهلا لصف ضل

 لوألا اك حارسلاركبون ألاف ىربنبا لاق وصلا اذ هو كانتوُصاهاْنأك قطناهل نكت
 فرعالا ذهول لاسم أن عي !انلقف تيلااذ هد كأني ملرعاشلا ةرورشْت انف

 قول عفا هبا غالا ف لو.تديزونأ انوئمالاال 4 ومتوكنال هنأ ديرتتاغالا نمد ىفانونم ةمالا ظ همه

 نفكر تبحر ا 25 00
 م

 كحد ه8 هءأ ادعو

 عد لمص يإلاقفاه 13 ”ةماواه عداد ًاواه ها رخل 0 21 2

 نوم ل لاك ماسمأ انعدبإ هلوق م راو ”لئرعزالا نكات ىلا ,ةةَبواقلا

 ع وتلقئشاانهَش أ ذاع تهتك ودتكل هاا ذاق لاك تقزلا ىزفانألا لاش ؤاقكو

 ةدازتنالا فهياو هنا ثيللا نعاضيأ حو هميط أ اماهاو تاق ثنا طن» «تبحعتا ذافٌنالفان

 درتدقو رثالا نالت 0 ومسح اوقكر - - لا ىفاييإ والا اوقاطنتتسالاو

 نئاطملا تدني لقال لابتي طع هي ئثلااض رلاوقيدنصتلا ندع ةيوضتملا

 7 ةسقنملاهذهنم نذزاعأرب كلام ا ور وكلذتض 2 وُتقدصىأدلالا اواني لاقف

 ايت : تق دنلسا اذا ئزهوخلا نيد ىألدَبلا لعهبيهو هبا قاسكلا نع قايل

 . فاطلا تاس لوق كرب باد. شنوا

 د نما 1 او لءاوماع 5 تداوامو كام 1 |ىدفاجيإ

 "١ ءارغلادشنأوتابه ىدعتز لا عذباينأتاقديلتدرأاذاكره وذا

 اًرماوتءاماجأناعكو « ع اورايعألا قودمو ظ

 ناوعوَت وص سرةلاول_رلاب ناو لبالاو ساتلا توكأجب أديت أدق و توصلا هسا .

 2 ربزباد شنو لب الا ءاعذ هيلا هنأ ةدأم .ريغن مدانمأب اودسيبعوأ» هاكحا ذك ايهاب انها لوقي
0 
 ىأثيدحفو اهتوعدوا سوس اذا لاسم ابي 03 هن ومالو قسمالروح #2 ةبؤرل

 حاورألا و ب ىندصتف ل يب هبَوب امي . وأ ىلا لاك مالسلا هرلغ توم كلمنا ىدوآلا نسق

 . نيش م يبس ين

 سريضعة جرت فو ل>رلا هيأ اهل تاق كناكه شن دانو هن رولا ًريثالا نبا لاق
 ُسَرْضعد يصاب صاله ذا 2 110

 كلذدمعىأ 1 كالذناهي[لاقي بلعث هاكح ةينثتلاك تاك عج تاه اوةرحرد ءدلاب صناتل[هبآ

 ةزمهلا شب اهبأو مالا هانعمنال ميصااوهولءذلا مساهل ع كلذَدهبانعم ىلعو الاكو

 تايه نعمت اثألوقي نمبرعلا نمو تابظ قع
 ا

 ازك ةئيدملاهيلع مدقهلوق

 رظتاوتباهتلاو لصالا ف
 ع-جارو ريمضلا غسج ع
 ها هل اوسدأىف ثيد_لا

 _عوكعم

 ادككحؤغممال اروح هإ وق

 هدوتلو طقننود.لصالاب

 هزرخ انيذِئاناَنكلالوصالاد
 ١ هويعيفك م ها

 نونلارسكب ىأ ةنئتلاكه لوف
 َن رونلا حف قاغدلاكدحلاداز

 دع ما اذدأ



 (هارإ ...٠ ماها فرح م ةزمهلالسأ مدح
 لقوة شيما ةغلب نموا لرفوهبقفلا لبةوريلا ىلا اعلاوحل يونا ةك ءاوأل جرو تائب تمول تس داحس م 5 ى 6

 سميع سكر و تس

 اوشا نهماوألا ليقو بنناوأ يلح مبها ارباتازيزعلا لي زختلا فو . قيقرلا ميسبرلا
 ميسا و هم

 اهاوألا ل-بقو حاج لا لوقاذهةعاطالاموزاو ةناجالاءاناقي اىأاننقي عرضتمللا] قو

 يامال لاك أوس مدحت قم ىتنلا رع ىورو ءاعدلا هاوذلا لاقي و ءانثلاريثكلاوه لدقو

 ع يتلا مولا هال ينُماعاَوأ انيعْولَمَ بينج د_-طاىو ءاكيلاريثكلا لقو

 وذ

 يموت ازغلا تأكل ذوة وو أو ةهووَمشنبظورعو أ ىرهزإلا
 لص انأاهأ ةيوغمشيدحفو هاف اه هأدقو نوصل هلا (بسزلا ادعت دو لاقت

 0 قس نسا الاه طرداسملا راجت ربا ىعاهباستناو سنة لك هلاك

 هتهاؤتمرل يقومون هثيداما لاك هاو ريثالانبامس رتوواوةزمهلا

 | قو وح ولا نعمت رتدقو هلاغا ع ص ودما

 مكلاعأن مكرم انين :ركم اامءادردلا نأتي دحدنمو لاقاهاهيفلاقي ع :عحوتلا
 .اهتركذانغاو اك: ةزومومريغا يف فلالاو لاق اهآ اه 5 ةنكيناواهاواهاو فرس نكت « نم ه 8

 كوت دقورسكلا ءةءدص هو قاطششماو دارت املك لإ 0 ا( اهطظذال ةجعرتلا ةذهىف
 #3 : اي امن هيا 2 7 1 :

 ةيمرعشدشلا هنأ ث يدا قو ءاسهلارم كيد :!لعوأ ثيدح نممتدرتس ا اذا ل جزل لوقت

 .اذاو اند إتلقفتن 1 :ون تلصونافت ل لانا كاك هنإتيبلكدنعلاقف تاصلا تأبا

 يع

 ةياو دبل عضومو خفلاورسكلا بهو دبه ثدءالالاق 58 لامه سهاتامناف بصنلاهاميإ تاق

0 

 3م ام !تاعت لاق واهبإلاةنفنونت للملف نعم رحزةلك هإ ضو هس نبأ

 ايل 1 عقارا يخلو * مان نع ءهبإانل ةفانْقو :

 ْ اقرار ا 1 0 ,ودتلا لتقاسم ؟نءاسث سحقا

 اوذوتققولا فار لصولا ىف ذا رجأفهيادابأ توقعي لاق وهنأ ترغل مالك

 | اذاونؤوت 0 ماس نالاوو اودالاهز_هنا يتلا هدي نبا لاق ةرورضا|هكرت

 | تيد اانئَدَحلاهن' اك افورعماشي دحب لكطلا اذهةمرلاوذداز:سا انغاو تن ران اع

 ات تاهتاقلاكةدازتسا تلف كناكس هبإتلقف تنوناذاني وضل ضءبلاقوريسال نر دو
1 

 ١ ايل و



 عوق (ةوأ) ©٠ ةاهلا فرس اه ةزمهلال دف

 لاق رد اة هاجلا او هانركا دامه الاف ٌةعامو ٌةَهآسانلا وق ىدلامخ أن ءناسللا وه

 ءاهلا !:فاو نب فاذودملادوواوةوأودواو 0 رانيا الواو ة هان اديب

 ءازغلا د شنو مدح ٌهَقكملعدت شا اذا نالف نمو و كر علا اهازةفةلك اهات ا ةقيفش |

 ءانعيواننيب ضرأد بنمو. + :اهنركَداماذاا هارب :قان

 تيبلااذهل ةموىربنب لاق مار 7 اف ىرزومعشومفروكن وعزا ارك لزق شوريو ْ

 ظ ةاشولا عموادعلا عمنفيكت 5 ورأينا واف 4 لاما ظ

 | نم: اولا ةفامل ا واولا اويلقا عزو عج ويوهاناواولا ةنك اساذكن هدو ةياكشلا دنع مهأوتو

 ديدشتل اعمءاهلا اوفذح اع دواذكئ مؤ اولا ءاهلإ اونكسواشور شكو واولا او دّدشاغرو اذك

 توصلاليؤطةءابجلا ةنك اسوا ولا تف :وديدشتلاودملابهوا لو ةيم مضغ مدمالب اذكنهقااولاشف

 هأكلذدنع مسوهياعللا ىلهىنلا لابقفد رع ىلأث ب ذحف» هوانشن ديلا دزودقو ةياكشلاب

 قاولا سنك 5 داق هايزباك تل اصول بل رلا هلو ةيّةبح اكروأ ريثالا نبا لاه انباع

 ارفف شيدلسا ىو وانو قع طايل كنلاعمو ولات :بمضغنو لاف“ اهلاةروسكم
 ندر َح

 ل رلاوانبق الو ودا اواتقاأ يف اولشد أ ههازو ىرهوملا ل اع لس ةفيلخ

 :هلّده[ناسنالا قلع ءاعدلاهنم و امو 56-82 دودة "الا ةيموتسالاو هو كاف اذار يوت ا
 يل

 هتوص قه ةناكتوه :[ىرهزالا عجوتلاوه يسوده ماتوا فواولا:هتنا 83

 ٠ دشاواءربوةقفثناسنالا لعفيدقو أ .
  0اهيا « ا ا نم ذآ

 هللا باذعنم“وأؤهلاباذعي . نمد وهلا باذعن متو قا باذعنم مآ ىرابالانبالافو | ش

 ,عجوتل اهعنع اهون لاقف بينكما انيزحلا عجوباذاة به أوموأرغاظلا نبا ام قتا :

 [|2 بب هرءع

 | همام واتدقو ماس نيالا هام تسي دنع وطعبل توسل اندم اا
 ىدبعلا بكي لاق ع وتلا نمفآ ها عض زوم ىف ءاهنوكستو ا ْ

 نإ مزح لج 5 لباس [ٌتقاَماَذا |

 ةهاههوُهصعو يبول يقل + راو هوان ئاوصملا |عض توم رلنالا عع شون[ىندنع 0

 ا ايامه !لاو عجن وك 37 اوفنْممه | ؤرنو ندحأ عطقلا ناد ولاق .نيزابا لجرلا
 وو جد عو مات <

 ثيل يعاب »* ..جورفلا أت يكتتَت ناو 000 ْ



 هؤأ] ٠ ”ءاهلافوخاه ةرمهلالضا“ -  ماجخ
 عاصر سامع سا او

 هياط هاف الغ( نما نمىرهزلا كثددح هئدو تفارتلالارارازعال لقفل

 ممن ع ها

ما الاد هسملع سلف همأو بق :وءْناخ# 35 نوقع
هلا عمنألو اوذأ_بع ول لاو د نوقع غن مه

 ٠ 

 ا لاقليم لاقيولاكةرو شمري ةغل ىقلاف حاصلا ىو ثيدلتا اذه الارارقالا

 3 و

قرظوتلاة عملة سن ىذلاوفومومأموهفلبرلا هحأءار ذأ قادهتفهلاثدوعىأَل امم
 1 

 و أ ةيمآلاو وتلا ن مدح" الا ةيمأو هم ةلون بيذهملا مآ أنالا لعءاعدلا قلاسقي
 | الزجل وت با ةمئأ قئملر < ألاف مالا غل ةهمألا هيب ىردألا

 ١ 11 5” سا لقمبالام الاول ةنؤزمةهمألا موضعي صخوتبجأو ا

 : 1 0 + تاسسلاواقدنش نأ 0 كولا ادع

 مسا 7 2 3 - 00 3

 1 00 كانا بانو قاطامتاحو #2 ىلعو طيقأ لاخةرديح

 رمل عابر راحت 8 ىوللاكد 207 لةعبالامفريهز لاو

 وماهر

 ا | عدقلاةيربينعلا اتامأو ناد ممن ذاع مان دو لسور ان ساباونو
 مدون سول عيد عام لح

 0001 قارلا لاقت نرتب <الاريغ نممألا

 ا رد 26 )رو 3 اي مو 55و ا

 0 انهت ورع الفين هقرطو نئامأ 5 قرحتو رذنم ياك تناك

 5 م < 0س

 1 تايلر انتيز هلانآ 9 * عايز رلاتامأث ثمنا ل هلوقو تاه عملات مدآت ان امأو

 ٠ تهوس نبال هيأ لعن 11 هذ اننا هبة داو نعل لن مضوأ وهز

 ةممدع ) و ةمدع ةةرم و ةهاةاعس

 مك تهرب 0

 0 دو :ة0اناوكتللا ف نياوقلا مد لوقلا زورا ناوي |

 ْ م( هودي بابتلاٌةهساوقربنبالاق: م 7 لوتس مالا ولا“ يم ءازلن ا در
 ١ م هم دو و «هسو» م عع

 أ تاسع رد ع كاطع هنأو غ 11 ”الاوريفإلا لثم هين الا
014 2 

 هع 7 ١ 5 ولف فمي يؤرادشنأو أس |

 ل 9 هلع عت

 هاا عع عبد ميلادها ابجي سحر 0 لالا سوفت ىطع هنا 22

 و ه- -

 لجرلا قدس لا الجرف لكلا دنع اهي الانسب وألا هوما بعربىأ
 يه و 2 00 هريس اص و 0 ا

 ةيصطأ د 3( اج 1 أ أ اندلاعسا نع ءرهو داو عمدا اسوهنآو سبأ و نسفان



 ظ
 ١

 (هما) ءاهلا فرح 7-3 ةزمهلا لصق :

 ل لوقت ب ندعلا قاسكلال اق تاغللا ضعي ىفاهممتفذخ َّىَح مالكل ا مهلا ترثكو لاق

 لو

 هنلأانأيش مسالا اذهنماودةني نأ نوهركيلوقب ليلخلا تعم :ولاك كر مغا هلو ىل ارفغا هلأ ٠

 مسهللانا هيوسسرك ذاني وسهلا يمني علاه ىلاعتهلوقيف جاجا "لن وإ اوقيالىأ
2 

 برطقدشناوؤىرهزالا رح .اءادن عبو صتماشرناو فصول هناو اويل ٠

 توه مهر« 8_ و و

 امهألامهللانلوقأ * يملأ مطماماذا ىلا 50

 مهلا ىلعان بر ا لجدامأينأ ندجسأ مولا فيما ىآغإر هلا لوقةخ ىلءليلدلاو لاق
 3س سمس

 لاج لا ف كراندقاماذا 5 لوس هل كرايالالأ رعاشلا لوقو

 مة هالاو لآلهلا ىهو ضاعت نع ةيظعلا ةبملاٌةَحالالاو 39 وزضرصتخاقا لال[ انك

 رعاشلا لاق ةريزاعضوم |||
 هم دعم _- 5 م2 دس سوس

 اوان ةهالااياع عضأو #2 ةودغبكر ا لحين ك :
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 ةزمهلا مضر ةهالا [ءلعىف ارثاو ةباورلا ةغللا له ضعبلاف قربنا لاك نع هن الق اكو

 هسا دعا ماسالا

 وهو تنل !دهلئاف ن فداه نلوم هبااوهاذ هو ىرنءالاق تاك ة اه«ةراغمىهولاق

 0 -و - توست انو

 هليقو .خ نياعق ع ريض مسار ىلا 0

 2م 9و مم

 اًيقاوهتلاهأ لمي لوهاذا 5 ينقل كولد كلرمعل
 مه 2

2-00 

 «# ا

 ٌءاشلاتهمادقو يصل اوأى ردك اهبح رذ رثب وهلبقو غلا ىر :ردجة مالا م
 لذ دما

 مم 2 س مو*-8ءه)

 تسلذ اردصمالوساةهيمالا نالأط خو هوت هدسعن :ألوقا د دهوك دس نس ١لأك ع ًاواهمأ ةموت ١
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 دو رب ردامماةينب أن مةليف

 ا 0 2 2 ِِ 0 -

 - 2 و تزل 1

 مهشلاوأ ملاود 102000000 2

 0 أرقو حاح لا لاق .ى ردا نكلاوو اال اهمالاونايسسنلاهمآلا فارعالا

 متمهل ولأ ناكو يملا تشب .عيسلا همن سسكلارةمادقلاقب وايل همآلا ولا مأدع ٍ

 رعاشلال اق ةيسناف احاول اناف“ يذلا تهم ةديمعول انني دعب لوقب و همادعبأر قي

 . لوُقلاب ىلا كانك 0 اًنيدح سن التكتم

 هدّيسنا لطابورارقافوقيل قاعي نأهانعمورارقالاوهدسعو لاق غ همادعب رك َداولاق

 رسعم نع رصدهءاوهلوقع

 نبورع نب مين نب لهذنبا ىأ
 "3 وهن ع انقلك لام تلغت

 هللاقي ناك توعهنأربخأف
 راسدقن نوف ناكو ةهالأ

 تاهو أافماشلا ىلا طهرف
 قيرطلا اوف اوفرصنا
 نعول أسف لل< رم ول قس اف

 اذكاوذخلاقذ مهقيرط
 ةهالالا يكل تنءاذافاذكو

 دو ةوامسلاب ةراق ىهو

 نونفاعمسالف قب رطلامكل
 لافوريطت ةهالالا ركذ

 كيل ءاماولا# تيمنا هءاحصالا
 شونفاحرابتسل لاك سأب
 ىلا لاتف طقسف مو هراج
 سأب كسيلعاماولاه تيم

 اهلسرافراجلا ضكرهغو لاك

 وهو هسف:كرب لاف العم
 اهيد ودع

 ابواعماحورفئثىف تسلالأ
 ا اوان قت تاقذملاالو

 هسفنءرملا بذكرامذريخالف
 ايلاذتيلاءئشلا هلاوقتو
 توفاي ىف اذك خلا كرمعا

 فئات ةراق ىهو هلوقنكل
 ةراغمىهوهلوقىفل الل

 ى-ععم هأ هر رد

 رارقالاو هدسعو ألاف هوقو

 ركذت نأ ةرامعلا هذه قح مااا
 اهركذاك ثد ده ادعي

 هنرابع ىهوىرهزال اكلذك

 ءوبعحم ها



 اذكح ارى أن مهلوق

 ءابلاو ءارلا تفي ل_صالاب

 ىواضسا ىف هل موةدحوملا

 فاقلانك :ةلحهفنأالا

 بيذغلاوركسملافىذلاو
 ركب حار كأن خا م

 2 ةانثمءاس .وءارلا

 ه ةريثك هنأ اورتننلاف“ هللا و

 هلوقو

 راك هتناو هلق || عسب

 نم ةضسنو لهءالااذك
 يع هاهررحو بذهتلا

 بح اهلا فرح 35 ةّرمهلالصق 6

 رعاشلا لوقو لضول 2

 م35 يوت 17 هم ا يك 2

 ش 5 2 0 ٠ اههللاانمهللا|توعد 5 املأ ثدحاماذا فا

 نا بو لاقفىذعالا اهفف>دقومثملدملاولدال نيب مدا . هلدةددتشملا ملانا

 موب

 0 !اايكتلا ضالايعمفما ا عابر ل

 ال١ 1 راك هتلاوهقنااسهغُمْست »فان اهدنا 00 ةئاعلادانخناو

 العلا مافن فلل نوب وصلا نيب هيف ف العتلاالوجما فوت اهلا ضف مهللا بازعاامأىردالا

 | اذه حاج إلا لاقو رض مأهتلأان ملا ىعمسارقلا لاسقفنونؤتعلا هيف فاتح اذقفريسفلاو

 || هقألب قلاقب هبناينالا مالكتلازثك فخ رطىذلاز مهل اذه نم ناك املكنال اا

 || ناب ناكومأهتاوموأ هازال لئآقلا اذهل كا كتاكولو ةرمهلأ تامثارثكلا ودم[ يو 3

 ْ هقلا نات مهللا يد لقب لومهللاالا برعلا ن نمدح لقي لوانلر نادت. لو ةةبرعلات آلا همزأن

 ْ تسالانأ اهادحا تاهجنملطبيلوقلا اذهف ضرالاو تاوغدلارطافمهالا لكلوزع

 أ ءاعل انما هذة ةماكنا6 هلدأ ىلع ا وذا اذهناىرخالاو ءالكلا ف

 الأ قاتناك ىلا ةزمهلاةمااملا فى مّيلاَةدوضلا نأءارقأا معز 3 نلالاه ةهرك د ئذلا اذه

 أ اذنه مشدتا مد العين أو در نملا* ادنى لعل دوه ىذا مضلا كي نأ اخذو مأ

 | ةييتتااعو هاما مالك اهاصات كلذ لثمءاناوقنأ ءارفل ا معرولاق هللامع ما ىؤداحلا

 ٍ 1 عفوك الرعش دمشتسا اومهلل ايلا ةيقمهللا علا ارا ىولاق

 عدو دوي

 0 درأ هب يا دو أتم 5 0 لوقف وق 0

 ىف لاذ مضلا وأهل انا 2 امه ةملكل اون م قي 1 رح 1 اورك ذيلاداابب

 نموتارغلا اهلبق ملا وك واجن سا ةحوتفممملاو درفملا ىداذملا شالا ةهضى 5 ءاهلأ ف
 مجمع 4

 01 اونا

 فذ نئزمهريسفإ هّللاءلوّي نممهنموةزمهب ىلرفغا هللأاممملاحرط اذا لوم نمبرعلا
 ٠ مافؤلاهزمه نمو ههاسشأوءاسمسالا نم ثرحلا مال تممالؤ فا تالز دل اىلعوهفةزمهلا

 دشنأو ةزموهلا هثمظتستالت ناك ذا فرملا نمةزمهلا
 و6 هةدو#ظ م ده و هس 17

 هللا نمهللا كوسا ىلبع » هام نمووش كرايم

 ا

 لاق



 عدا (هلا) اهلا فرح * ةزمهلا لصف

 اس هاو كروت وانو رانمأب هوه او ا هلا ج7

 يح ولو مالكا ماو يووم | |

 ىرهوملا لاك مسالا اذ هلاميخفتاهموزللءادنلا ف ةزمهلا تعطقومّآلالا مهلوق ىف هنم نضوعملا ا

 عطقل مترا تا كلذ ىلع لدي ولاقابهتمنض هوعماللا وفاالانالوقيك وعلا ىلعابأ تعمسو ١

 هقنأابو نعمل هنلأفأمهلوق كل ذوءادبسنلاو مسقلا ف فيزعتلا مال ىلع "لخادلا ةةوصؤملاةزمقلا ٠

 اضي :ًازوعالو لاك مس بالا ادسهريغ ىفات تين م06 تيثنإل ضوءرب_غتناك ولان ىرتالا رفغا ْ

 امال نوك نأ اضدأ ازوجصالو ىلاؤ ذلة هس ٠

 ةحنوت فما محا لصو ةْزَمه ى مى ! هلأ ع نءاوهتنا ا يفرحك ةلوصوم تناكت او ةحيوتشمةزب 2م

 ريغ فاضي ةزمهلا عطقتنأ بجو ل خنالا معتسالا ةرثكل كلذ نوكيتأاشبازوصالولا | 0

 نم ىنعملا كادي ىلو أى دال اواهريغىف دل هبت صتخا عمل كلذ ناانلعف ها مهلامعتس ارثك آما ذه

 ىلءاالدل_أنوكينأ هب وريسنوج و ءافلاوهىذلا فوذلا فرجا نمسح انوكينأ |
 يفد: ض ومما عماتعقجااىلا نماضوعاتناكولو ىرهولبا لوقد نع :رب نيالا .هركذ لم

 هناصسىرابلا مهساىفماللاو ف لالا لسه دع ناك هنال ىبيراغلا ىلع ىأ ىلء دياتشلا ١ هلال مهلوق 1 ١

 7 هلالأ «-يفزوجال هللا يس نال هلال« هلوق نم ىرهوماهركذامهمزليالوةزمهلا نماسوع

 ىلع قلطناهالالا لبق اذافوريغهيف كريشيال مالا اذ هناصس درت هزه افون الا 0

 نأناجاذها ولامعت وهناكسةلعالا قاطند مهّنناتلق اذا ومانصالان مديعبامىلعو هناكسوللا

 ْنَد هحو ىلع هلالازوالو هّلل الا قف هنزمق عطقتو في رولا مال هسمقودللا ميسا يدا

 اذا 0 [هلآنمذوخأمهن اهنادس ىابمافلسشملا ةلوصومالوهن زمه ةعوط ةمدوجولا

 ىأ تالف ل ثودقووب هوس ورحت ىثأمأا هلا [هلكوهتمظع لِ لوقعلا نالوبت ٍ

 قو دس ب 2م سس ' - 39 .٠

 را هسا ىاانك ىلاهلأب هلل نمدوخأم وهل. قوته اول ثم يلع ربتنلا ْ

 رخآلاقو *# حب داوحلاوابسلاَتلأ « عاش لاتملك فعلا يلب ىذلا !6
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 هس هَ 2-4 وة 272 ١

 لاق ديبعتلا هبلأتلاو دمعتلاوك سنتا هاتلاو 5 ٍفقو بئاك ٌراواهلاثوَأ +
 داع ه-ةدودو توهم 1 5

 ىهلات ن ةنغسرتساو ننس .. * هدملا تايناغلاردهت
-2 

 ا اينورشي, ماطور اذهو هنررشافل اوس تااؤلو 0 ْ

 ص 95
 0 ( رتعوضاس برعلا ناسأ - 5 ( 4 و



 : ||| لصالاءاذك ةيتعمأهلوق
 قواريكمعضومىف ةينع

 لعد ها ارغصمنيعض هوم

 ةءاور وبدلا ةباور

 رعد ها

 انا

 ميا لاق : لارتلا تس :رعيال نمو ب ار عال ادن زو ا ءاكحام أر ةدامنا وماللاةدمهللدحلاالا

 نكمل يللا نم هع ناك امودلَو ندد املج وزعقالاق الا ءل صادقا

 ايوا رواها دباس توك اويكو زمئالاتوكيالو لاق

 ءاومههل

 تيلقفمالو يارا ويسرع انناظَدِءناو هلابنم هلفكاذك ن نكي نفخ
 2م ع

 ورود ءهس
 هديل وول ناو عنو حجار وهوا ولاد اذا حاولوا 6 ةزمهواولا

00 1 0 

 لفطلك هلواكمدع و انك ق هيلا نو 3 مهصرانمث هيلا ةوعرضتو مهكاوحف

 نايا ىحد د اًدهكالاَود هآلااهودبع املس مثلا رعلاتءمدقو  ةمأولا
 خر » غو ه2 9م

 ٍ ةيمتلاىارعالا ب نعان واو[ ق مضلا اهل مس يم مع ةييلالاو
 1 ور دو

 0 - 1 . : و دق اا سة 106

 0 ١ 0006 2. مالو دعا
ََ -- : 0017 

 ' "ايويملارشنلامعاو 1 ها.عتاف ةممننا ثم ىلَ امم

 ونأ لاك و لاق ' ثرملا نة عجشرإ الاقي تاكو هرلا ثرحادي ءتنيلوهل قوى ربنا لاق

 لاهل ىارعألا نبأ اوروهدمسنبالاق هد ارت ثرحلا نب ةبدتع تن نينا مالو هةدسبع

 00 مل د فرصت الو قرصد ةهالالانلع ع أن مهضعاءاورو

 ئَرَدفي ,ىردتلاهتقااولاك ىرخا اهظوشسو ةممسسالاةفر ءملامال لوح دنم مئثريغا ده ىلع

 3 98 ووم .-

 مهتدايعواهل مههظعتل ةسهتالااهومتم ملاك ذ مص ممءارم ارمنل اورمسنو هند فلاد هب ةنضلاو هنو
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 * 72 8و9 هدي

 تذهل[ او كرد وئرقدقو اعل يحل ارتحرأ او كعالالاوديسببا 00

 ىهاهتاك بعث دنعةرخألا ذهول ةدابعو ىأز ههلارم ككنعالاو لرد شا[ عيار وأ[

 6< و9

 أ رزة قوالاةءاز ةلاوةهل رذالة لاو ذاذه ىو هداك ناك وعر ةناللاق ةراد 2

 نوع ءرذل رقثتكالاو ذيول ار ةىفىابعنباهيلا بهذامىوّشى ريزبالاق اهيلعءار هلو

 ةرخ الا لاك هللادذ_خاةهنادسلاهاذهاو كرا عدلا نم ميك عام هلوقو ىلعالام كيرانأ

١ َ  00 

 ني هلإ لاق هول وعر ةنا سا.ءنبا نع هلوقب ىرهولا «بلاراشأىذلاو هولوألاو

 ىفؤة ها ”امانصالاو ناوالا نم م دوب «مدو عدي ةيلهاخلا ل برعلا تناكو ةيئاهأ )لاو ةيلالا

 ا

0 



 52 (ملا) ءاهلافرح « ةزوهلا] صف. بسسس

 4 هيلتين ايدج 5 اريل دانه رونيشب دصلا م :ة6موب بلا ياهلا دبعلا عف ةواذا

 مضلابشيأ .:العتاه هر وإن مذ وخأموهريالا نتا لاق استقال اوه.عنادح دج

 هللاةمظعيفد علا عقواذادب ريم اذا هل هلأ نات ةيئاهلالاو تي هو

 ىلا هلق ل عال تاس نينا مو ةب و رلا تافض نمكلذريغو ةلالجو |

 بر.لا لوقو اقم دووهالا هلال هتاوهربك الا هنا م-|نأانغلب ثيللا لا ىرغزإلا اذحأ

 زءهتلاودامنا مسالا نمفلالاح رطنالهلثاليلخلا ل اكو تاعفام هللاو نودي برب لاذ تلعفامم

 ميحرلاو نجب لا فتوح 5لعفقاتتش اهتسزوبجب ىلا“ ءامسالا نموه سلو لاق ماقلا لع رك

 هال! هقح ناك لاقف غلا فيلا عنللامسا قات ل نعهلأسنأ مهلا لأن ءىرذدملا 4 ورو

 ةرمهلااوكرتاإةاهلالاةئئسا ةزمهلا ب ,رعلا تفذح مءالالأ ل .ةفاشن رعتماللاو لالا كد

 مالاوكر فدل اولاقفال_صأةزنم-هلا تمهذو فد رعتلا مال ىه تلا مالا ىفانهترمسك راو

 اكمل اوقف ةئاثلا فى والا اومغ دآة ناكر همنامال قتلا من ةنك ابسالا نوكشال تلاد رعتلا

 قاكلامالك فترح مولا اوعماب رعلا ثا ئانأ ن كل هانعم 5 رهتاوهانكللد و .رعهللالاق

 دشن أو مهالاولاةفءالق انلا ناكهتنا ن مماللاوفلالا ترلأ ذا هنأ اومهو
  60_95صدودا  26 567

 اروجرج لج تبعوتنأ 3 اريسكلاربجت تنم هال .

 عّيصالا ىذادشن وتحتل مالو و كلوأ !هللنوددرب وأ نراقب

 بقاوعلان متانأ داخلا ف »* اًععام يك نباءال :

 قي ومالا مذ ومال ةدمريغبل لا سسسد برععل ل1 تلا دقو م لاو لا

 , نا دوا ه_ د ا ىو ءعه

 لانك ادرح در 2 35 هاه نمءاج لست لبقأ ٍ

 ومي نميذاكت وم لع » هيوم تسيعنم كِل ١ دشنأو

 رخ الالاك وهل اقفكلنا ةزمبه ه لت نامل فنالا فن_4.نءاهقوهاا
 "” تت

 وو 1 مر قاد رو هد هيدوعد

 رجالا اًيِماِع يضفلانهبا و « رئاشو ماىدمسمتزإلأ

 85 همس < ير هسا علو

 لاقؤو عاوالاعت ىولاو كمت نبا هال 35 هل |وةك انا زم» لو هالدد# 1-0 15كم

 ماللا ل ثدأ اوقاروءانلاّى ا ركل تعا هتزمملا لدباف كفار للي عاش لوقا نا

 نآرقا١ ىناعمىفاياكت فلق انكلا ىللاهدي زون لاق يسولف مالا ربا اكلذاو نجلا ْ

 نآر_ةلافزودالو ئرهز 0 تاقفاللابقةزيلاعلا برمالدجلاَت 32 هتاف

 ىقاذك هد_كووهالاهلوق

 قوه يلعلّوعملا لالا

 هلاالهنلا سيذهتلا ضمن
 ها هدو هللاو و_هالا

 ها هررحوهد-وهللاال ل ءاو

 ميم



 ثكلاثلا ءزطارخ ا اذه 3

 فئة منير شعلاو
 نورشعلاو غدارلا لوأو
 محرلا نوسرلا هللا مسا تم

 هعيصم ها (ءاهلاف لوو

 مملا) :ءاهلا اوثونلا فرح .*«.  ةزههلاوءاماال ضف ةرب

 ا 5 5 : 1 مه <
 نالاقو ءرعابإا واتم مع !مالكلا يف سدللاق عازكن عدلب مسني (ني: )

 نع نام جاو هاند أعان ةصلارب اريدف قجنار تجدىربنالاق نددب ب هنرقو يي وعاسغا ىج

 1 59 3 ا 6 لجأ هقاو ترا لس نيل كو كا

 | انتوموتد ايتغ ع(

 فورا نساضيأ ىهوةزمهلازنيغلاو ءاءلناوءاهلاوءان1ناوندغلاىهو مقالا فورإلا نمءاهلا

 لأ 7 ءافلاوء[هلاوداصلاوءانل اونا اونيشلاو فاكلاوءاخن اوءاذ1ل اوءاهأ !ىفوةتومهملا

0 (4 
 أ ووضع نياكي ا 371 () قل

سهالك يأ أو هنَطَق لح رل هيو هلن ةنيودم 4 دتانمما أ اهب اىنلل
 ميز : او عاركن عام

 #ثءدء لو

 نيالا اهننتمب :لثمأم ا هارمدكلاب هته ماضي لاقي واهب هتيم يم داي هرهودلا
 ةه <

 ا ةللياءيع رو ءاعب ةيمالد ثنو هئاعأ اهةمماوىرب

 9س ونوعه.

 | ءزلاز] 4 اوعسشابعاوردي لوم و » هيحاش ؛ اوردنلومهتادا
01 

 0 00 هود ء

 | هانز ا ل جوا يقل باذعزرننومتلا اه يضر ٌةشناَعْثي دبل

 |نيكديمردب#] اهنا سلتك ىبنلاهرك دئئوهأ ىردأالىأ

 ظ 57 يلع تالف انو 9 ةمظعوربكوذ أرب 27 وو ريكلاو ةمظعلا هلا

 مداس يعم كفر * دوغ نمو 5 ةب ور ىرب نيا دشن أو هتعمردق عفرو

 | اذاةيزوعمشيدحفو ءاهملاوةمظعلا:ابللديداشتلا وهلال فس بدقة ذم

 ا ف اذكهنونوكيم هرثكأ موز بن ديرب هموقدبشي[ ماو ذولا ن 3

 ا

 9س

 020077 : تم 5 520 ع5

 بقا هيدر ع اللتي مزاغتب لقتال ةيؤيالنيرمط ىنرغأ تعب

 ا 0

 الانبا ىوسان يباع مرتي ةجب رده (نأ) ا نيل نلمس الأ هنأ) خم
. 

 5 بد |ىةرالا نمئنركعمألسوهيلعهقنا لص تلاد اوسراشال اه لال, ثددح امن دروأو
 -9 وَ : -09

 هقالا (هأ) ةماضاومق ووبغوا ذه قي سوراذسألا لمد و لكامل للا لغي نأوه

> 5 

 دعنا دوبعمهودن مناقل ملكو لج وزع تالا 6 هلم ولش مدن" 3 ةعاطلا اوذو

0 
 ا ا مؤامسأو اهلك ةدامعلا نأ مهداقتعالك لذ ,اوم مانصالادهأ لاو ب ١ | آعجلا اوهزم

 هو

 ذ رولا نب بدهو ثي دس ىفو ةيناهلالاوةهالا نيرو هو هسفن فئثااهءلعامالمهتاداقتعا
0 1 

 يتسم تسمن ل

 اذا



 صمام  مح١أذذأذآ آآذ1 77آ757# 7777 ا ع١ ح17 ذا

 ا تأ 1 ذا

 5-5 (نون) - .٠ كونلافرخ #* ءايلالضف

 سس مو <

 53 اننا ايكرانن لاطلاق اط « سقنمل>رو»ولةمْنَب الاكو نعلا ىلإ 27

 سكر ان فاتلا ليال ادهلواهتم انريسي وعو هقَرطلا.كنا نال نملا ىلا هتف

 ٌراصنالا لوقلا اذ مب ىنعلدو هيلع هللا ىلصهناىلا مم ضعي بهذودسعونأ لاق. نهلة كيحان
 2 ا 6 2 و 2 0
 ن-س>ًاوهولاق مهلا ناعالا ب سنفمهوواونيةموملاومالسالااورصن مدونوناعم_منال

 مكان 1نملا دوو لع دقو ال لاق هنأ سو هيلع هلا لصونلا ثيدح كلذ نيبدا مولاه, ةوسولا
 - -و < هع 2ع هع .:ََح |

 ُط رو فمناسع ل برم اوف هناي ةمكل اوناميئامالا هدف :راوايولقّ لأ عهْنمْلا لأ

 ىلمالا ىفناك م انوار كلنكو ةبسنا او فنسواف !اودا: ارى كل صالا فناكن لا ىلا

 لاف ما واننا اوداد انزلاق ةماهتو ةبسنلا«ااوفذ واف اودازف أش

 م /
 ناو ىاسلاةبسسنلاو برعلل البن ملا ىرهوجلا لاك هبوسسول لن! لوقاذعو ىرهزألا

 ديد_ثتلان# ,كاسجلوقي موضعي ودي ومسلاف ناءمحالقسسنلا ءأن ن نم نطو علال ووتلم

 2007 7 و 7و . 8و 23-28 ءءء وم - 57

 اولا بها ديني »* اريك دشيلظي ذاع فيش هيما لاو
 ١

 قالا اب سلو #2 1 جارت ملدلا فاتت اموَيَو رخآلاقو

 الأاذاَنمانون ع ولَجرلاَن و نيتي زماردزؤابنرعفمر كأنو ا

 8 2 2 5-9 م هم

 ممن ماده 5 الوةنعمجب تل اهكأر ع الفانز :رمالاقيانيعويسىذخأ اذا كانك نعل

 >2 نق ساس ساق سس

 ةماعلا ىراشتألاْن !لاك نلااوأاذا اون او موقلاَنمارؤنملا لبست نك :هلوقن ةماعلاو |
82 5-6 

 نمايت نولو ةءاننابرعلادنعءانعماذكس دلو هنمع نعذ تأمن أنظف نات عمى طاغلا

 ذأ اذا مءاشوهنيقنعذخ أ اذان نمابو مأشلا ةيسانذثأاذامءاشتو نم ملا ةيحانذتن+ أ اذا

 دك ءو ع9 دى ود 8 سد ماع

 اذادارأ ةةيدعنتع ُكاَدةْتَماَتْمدير تان اذالسو هيلع هنا صوتنلا لاق :هلاتعش :

 يأ كب حيد
 ٍ نع ونيعنمأ !ةيحانللاقيو مأشلاة ران تذخ أن رصلا سيستم ةباشبلا نامت

 2010 ا نعأو عن :اولاف نمل ىلا او ماسلا ا نيا بأ ىلا ناجاولاتن ءلالااونك

 هدرة وما كرار الو لا هوز و يع هقل لمعت لوماهتتأ رم ب

 عوام و
 هريغو !تيسملا لاق عضو نع هااوتلاسلا

 52 -و دءوو قم . 8. هو

 رسآ# ىرق نم نع 2 #2 هعم بوذا "انبارش

 كلا لافعضوم مس [نياوب لا 0
2 

 بلابل ثوبا بان 3 د اولد متوانضرأ ماهتن موا

 سك دم

 اذك نءلاو:أىنعتلاو هلوق
 قو ءاتلا ردك لدالاب

 ىمتلاو سوماقلاو حامعلا
 اهتشىأ ها نعل قفأ

 كك ها



 أ وهالا هلال ىذلا هاو اه هناك وخالا هلاالهتاىلاعت هلوقف ىك نيد لاهو ءارهثلاورححالا
 ظ لءةفءاهةزمهلاتبلقو هقلنعأل مالا هقا هوما ع الوقت برعلا واو مكنعندا

 هلكت اسغل قهزاذ كن اعفيل هللا .م م اولاةففورملارب اساوفذ جيو ياو اردو

 لكتبرضاونلانتاذا ًاوناكمهنال كل ذبنيدلا تيعم ىردوما لاك. هلا نيو هلا نيكل بصالاو
 حمدت داكتنال فورظلا نال همت مفرط نمل! َتاعج ناو مج اص نيج ىلع «تسع مهتم سها

 لاقو' لانعثلا كفلاخعنيلاو قلق ف اخ م ادق نأك ءرتالأ ظافلالا ةفاتةةراطقأ ًاوتاهتاجنال

 اودقاعتواوفلاحتو اوفلخ اذا مهنا نوط ياوناكو ديلا نيع مسا نيج فاعلا ل بق ممضعل
 #4 9 1 ها 5 2 همس وو ه الكلدي 7

 ميتا دقو روصنموأ لاف كعبانأ كدب ظسااممعهتناىذرركبىالرعلاف كلذإو اوعناستو

 5 2 أ 00 55 .٠ 2 1 3-3 .- .٠

 : حمأ 0 فاريغلاق هللاتفا حلاو وف سابعنبان *رعىو راك ىلاءتهنثاءاسمنأ نمانمعن ا مصتأو

 هدي 17 هيي مس »ع هن
1 : 

 + هيف نيلادو ينمي نقلا معاه او بئاسل ان ءاطءاورامالا هللا"ابم“أن مانع 0

 هه 1 / قامو 2 سالو

 دو (بسيرشالامه خذني ىف نفك مالسلاوةالصلا هيلع هنأت يدا ىف اصعملاةِتعلاو
 ص ايلإرإ

 راع نبا رب ةدودرق ىالى ربْنب ادن ًاونملا

 سوو هضم

 ةريط ثمل ىثو ثمان * ار ضو اءازاك ما
 ةييزا ” -

 ةّو >6 5 3 نش ه- و

 - بما ةنيلا وطنك 09 رق انش ةداوهلاوةدوملانا ْ ؛ ىدسالاةعس رلاقو

 2ك 9 ساهرس - 9595-5

 باهشزإث رمل انبةسسع 3 موج تكونت كلولتق نا ةددصقا اهذهىفو
 نسلم ع

 | ةبعكلا لامشي نعام ماشا ةيحان بقا ةيعكلا نيعىلت ان 37 7 ِنْمْلا ة.حانل ل قو
 0 © وب ى هو

 ضع لاو ةداعةمكملا زذانينامالا ق ويت :نملبقمو» دو لس و هيلع هلل !ىلصىنلا لاق و

 ىارحاهمن هثعبمور سو ميلعدتلا لص لا ةوماجال كم هاد نامعالانالكئالذ لاق اما

 ةيئاسعةبعكلا لاقي اًدسه نمونملا ضرأ نم ةماهتو ةماهت ضر مالكم نا لاش وةيدملا

 ناميالا لاف ناس ريس ااذه ىلع ةكفمئاهتلا اهل صتا اون ملا ص :رآن مدكمىوام ىم+اذهلو

 7 ص 2 3 00 4 3 كلوب ذ_ئويوهو لولا ذه لاعلسوهسيلع هللا ىلص ىنلانأرخ اهح وهمفواذ_هىلع ناب

 ةيحانلاهذهنموهىّاَةْشدمل او”دكمديربودو نمل ةمحان ىلاراشأف نولا نيبو هش ةئيدملاوةكمو

 .٠ , لب ”>

 سدق نملل> رود و قعصلا ديزي مدي ةغياذلا ل اوقاده لدمو

 ينامللةنامأالن كلو, هنو هس َتنكَو



 مهق (نمي) ١ ,٠ نونلا فرح .« .ءايلالضف

 هقلاّن دو نونلاو بلا ضب هقلا نماولا هاجر و هقا م تولو ة مضل اهو. شقا دسناو نزح
 -- و هه 2 1 4 *

 تفاالاو ميسقلا نيع عج نع نولوقي ةفو كلا لب هأريثالا نبا لاق امههرسك للان مواموكشب

 7 < و ه3 *ةا ل : 1 :
 ةلنا مو هلئاعإ وهلا نيا هللا عاوهنلا نع اولافو هديت نبال اهرتسكنتو عفت لضو تل ابف

 ع 0 اي 0 00 7 ترك رن ا يا 2
 فاااهقفا انآ ىلع كدي ل دبا هلثا بل اولافوتهي ومس لاف هللا مم ىرىزرحأ هللا و اؤفَدُقِ

 . ع 1 7 5 ٍءء 5 0 0 3 هت ورا

 ريغ مسا !دسهن أل بق نم مسا ىهوابنم ةزمس ولا تحف مسّقلا فنءأامأ جيا لاف لعصو

 ةقحالإ 5: ةزمهلابا بشت عفيبكسم "لقب فرحا ع راضانإفمدديو مسقلا ىفالا لمعت لو نكسقم

 1س ىحتب ةفاضاأو فرم اهتعراضل مسالا ان تودالا هيفاذ هني دوةمد رعبلا فرحي

 هتعراشميف مسالا اذهلاحاضيأ لدنعدك و 1 وئرتاكاضأ ًارسكلا هنفءاجدقو رسيكلاربقا

 اوفذح الف هلنا م ةصوهّلا . ةسعودّللا 6 + ةرماولا ةفيوفعضأو باوبعالتدق نأ فرطا

 اوجففوملع فر 0 اظل ىلا فرح ىلع هوك نمهوراصأ اوطرقلا فدا اذه

7 4 

 اريح ترك ذلاعتسالا هيدر هنأريغ سايقلا نيام في رعتا الز ميباهيشن هلزمغ ١

 2 نمر بخ حب رجول هل دأو ريخلا فوذع ًادتنماذهف نم 0 'الهتتا نم. هلوق نم ١

 ا نماضوعم..قلاباو < مالكلا لوطراصوريمللا فذق نقاطنال

 اوناك هلا نيم هاو 5 2 هانم اك ةارب «ب زل نيةورعثد د--ىفلاقو فايعللا نع

 0 ع ولع الق نية تولوقبتيلانول واكد غو ألام اهينوفلحي

 ٠ 'ىلاصوأ وكيد ئسأر اًوعظكولو ادعاقح رباني -

 رهز لاك انيأننعلا مجم هدنرب وشوال 42 ربالد 0
 98د 1 و55 37 ىو ا 3

 مذاب روم * مكشموانتم نع 0

 بطااذا بر كيماواذك لمنال نيئاؤاذك عال اقر أو نولو فهل هلل, نوفل م

 مهتلسأ يع فو ممالك رتك مناقب أىلضالاو ةازهل اق كه ةورعلاق اًدهىل مقدر

 اددىلاوئرهودل لاق هلا هللا مارت كنوز ك() نءاوفذحاك نونلااو اوفدح ى دع

 201011 عجب ود دو علطق فلأن 2 ا دلع ذهن د وء_سردا ونا سك نباسهذ

 اناناس قا هبعوأ ن لوس ةدقازوصتمو لاق ا اوراكل لضولاق تحرطظو

 ةنااكشلز ارمءامواوقف 9 اهنفهلعلاو لاك ونلا تشل كان دل 0 ةر.غمل هنأالالوقلا اذه
 1 - س5 4

 بس رواسي مهاعتوب نم وسبح سمر كلذلاف لاق مظع لييعلف لمحل كاذكو ةنمظ عن ٍء 200 أول يقف نان نيعاهيفرعشأ
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 "لمكتلا ىفىدعملالافهلوق

 ١ ها ىارعءالاةصمو أ لاق

 عىويدعدم

 قهطيضهد اح و هل ]وو

 ها بصخلاو عف رلان لوكا

 سس نو نول فرص ميدايلا لصق د 0

 ليقو< ع اهددحألد واه هسففنلانانريض م جاع عارف ىانعت هلوقام ا وامه رغب لاعأم عج
 | نيتلاز نب نيسان ادعم كمانض نديك آل لبان لات نحتفل ىتلا هنمجت لسنقو ةّوتلا

0102 

 إ 7 فتعمل“ ةريقفتاماذ نسيم هب :(نقلصالاو كامات 3 لاش :توملا

 اشم 3-5 تدق همي مد مءةوءدو»- ءو
 3 3746 0 .دلح يطرلا+ 0

 يي كي د 5 *- - مه 2< ٠ مو

1 2 - 

 ْ رعا شل لاك 520 0 0 عضو

 00 0 5 مدلج ع2[ ىلع جشلااذا

 ةلادالب نم" هليقلانعن ءناك انما راسي يونيو ةنحاتىأاريسي 0 عا
 ص

 ١ املا بل لدن ام ىلع لدنالو ءابيلا ند ضوع هقلأو بنا اردان ىلعناي ءويومبلابسلا
 انواع ىلع »

 يليفميلاتفشاعوم الجر تمه-نافايرثادهببقع هيلع لديام ىلع لدين أب قعلا مكح سبل

 نهذاذهىلو منع ولع اعضوم نولاناوصخدقو برضلا اذه هعبج كل ذكو ساسقلا
2-0 5 

 ْ اولاك م يلعب ىدنجبنإلا تأ لعلدب وجأنشلاةيطتو موصلاهاعتحا لعزوصامباونلا

 1 ىلذهلاريبكى أل وقونهلا اونأاو بو موقلا نعأو ةسمملاوةنملاهمف

 فوط مايا مكر لالعإ 5 َةوَحدَماَخان مائذلا وع

اس الاقل علا ىلع نوكي نآاماؤ بسنلا ىلعدوكي نأامأ
 ْ 000 العن هل فرع 

 نس اكقاس س لسع

 نان اون عمباوى أ مسةلاو فلا ناوي ءهاجن عون مةفيحو ألاف هاني عنصي

 ١ ذاجبتنت يام وع 1 ىلع كني تيدا فو

 الو ألا زنوناو ملا مس ع» مس ع 1 ىرهوجلا 0--ا

 ديك انلمالل هيلع دتد قولا اهريغةحوتفمل-صوفاأ و مويا

 مى ه-و

 1 0 : : تدصت لاق ل صولا قننلالا بهذ تف هللا نكالوةنءادتبألا

 ظ2ظ08 تسقي 1 رقم 5 مدلل وشاي رفلاقف

 تتطاشأذاو4«..ةأانهتان . ا 21 . نمار دقتلاو ف وذ هرشوءادتبالا عوف عوهو

 سل 79)وةس نه

 ا نو تيقاعد قا تكتب اتنك نكن أ لاق هنأربب رلانبةورع ثد د فو كنبعات اف

 نم همم

 اروقز 2 أرغم كاش هدا اوقع ”ااولاف نونلاهتماوفذ حامرو تعا دق تكس

 تنراضا منال يورمسكجهل اولا ةمومتساه ذوو ادب ًاعروهللا مولع“ [لاه .:هاوذذح

 ورح



 مو (نإ) 1. نونلافزح < ايلا لصف“ لا
 م2 درع

 نمةيعفاطع لوس ل اقةطو سمه 20 هراسغو ماعطصلا ةطو سمك فيم 1

 مه
 ةدفط او سلا ىهفددس هاج ناو ماعطلا نِمهّضمقاظعأَت تاقدضو ٠# ءاهيهاطع ًانافماعطلا ْ

 ةء.سو-9 |

 امم ”وشوا متن دسعو' ماو ام ىذح :عباوصلاو رودنموأ لاق جيصااوهاذ_هولاق

 همدولول ددسن ا 8غ- وعدو ةءدموم

 اهانثمثةدي_ءةنعلار فود ع اهتم .امهئمددحاو لكت طعأا من دازأ اهيتنسمريغضتوهو عفر ْ

 سل اس هع ع مادام © 27 د عام د هرج ل0 ةمعدوسو

 مالو نيو نمابوهين وواسع ند ءاو عاملا عب مهو>ولان أ, اذهولاق نيم لاف

 ع7 2-58 مدع

 ملف خا "الا نالاولسو لاق نيملا تاذذ#خ أع نيرو يوت جو نمل تام

 ملا ب لوقو هعمجت) افرظن يمل اتالم ناوواولا نم

 .. كيبل راطقرشوذ 0 لعنأونعأن ماها كبي
- 

 م 2و دفاعي < هاا ]مو

 "سن ةقملا * امدعتادنت دو دل ا و 00

ْ 
0 

 ديلا ةيدوحاو ولع برخلا مالك قنلار وصنمو لاق بيغملاىلااهييئاجدحأب تلام نع

 خامل لوق هنموةرذ لوول نما نعيم
 صا # سوو ذود: ه2 اس 5-5

 نراه وا رخالا 35 ومس ىروالا يار 2

 8 0 م1

 نيسملاب“ هنار 0 5 0 2 ةراه ارام اذا

 قملاديلال قو ةردقلاءى أباح نلاناك نيلانمانول ري زعلا ليزغتلا فو ةوقلابىأ

 دارأل يق نيعلانةبار امل هلوقو لاك ةنسح ةلزنج ىأن كلاءاندنعوه ىجمدالا لا نيملاو

 5 لا لاف نولا نعاَسوأَتَ 3ك ك الجتوزعد وقو تا ارأليقو ىلا ديلا

 انور ةنبدلا لبق نماننونأت م دكفباسالا ىوقأيان :ة- 3 7 امس نيذلا ارافكلالوق
 نع سس عا

 وس ع9

 ريالا نال ءانتوت ات ذارأهت اعل : روميو لام قجاونيدلات أ

 نى رتالأةدارالاو ةوهشلا نظم كلاودبكلا عضويه نالةوُهَدلا لبق مانو تتنك

 مهديأن يبن م مهن "لم ىلاعت هلوةف لق كلذكو لامثلا ةم ان ن مهنال اذن مهإع ئشالىلقلا

 مهيد "الموضعي لاك ميدل بقنممناتأن ءوداوق ىفليقمهلئامتن 5 ءومماعأن ءومهفْلَح نمو

 هم ه١

 اوهذكيىتح مهفل> نمو ةفلاسلا مال ارومأن 0 ”اماوذكب ىح مهنيوغال ىأم عيديأ ناننم (آ

 هيقلاق قسيس سالت ول .ءباعم_ملضأل هلئاع نع :ومهناعأ ١نءعو ثعبلا ضأو ْ
 و و- 0 5 مدس 0 ١

 الئماتلهذ فرصا فلصالا نيدملا نالأ .ش انت لنادملا تناكناو كادي, تيك امبكلذ

 (رشععباس برعلاناسا - ؛م)

 ' ؟لمكستلا قاسيا ىربت هلوق

 ريك دثلا ىلع هلىربت ةياورلا

 ديل

 «لبقأنأدعسأب لاوخ

 ها اها راو



 ىودت ؟ رهطالا لماوزجسنلا

 ةطيعتم مينا قيساكنيب

 رسكنالف ىعلاىهو هلوق

 لوعملا لصالا ةذسن نم
 وحن ةداملاهذ_هنمالع

 مكن اانضسنو نيتقرولا

 سدلاتيدياثاتتللا بدذبتلاو

 امهمدقنل ةداملاهذهامهف

 هعده# ومنك

 (نت) نونلافوت م: ءادلال بق م

 ١" ىرب نأدارأن اوعفهنووانيطق ىناثلاتيبلاوأ ىناثلافصنلا فوقي نأ عمر أل نكللامُقإ

 1 يعاذابطاب هوست اهدع ربطت و نيض وو ورغأ اوأنبب :رضلانبب َى :وسلاضأ نب أوعف ىلع انننمانألوق

 ا ا 01 6 32” انيركم -ًأوتاصيل 5 انيهدرهدلاريغ تيوَردق

 ْ قنييدنابإلاب رس كع و ةعبار ماد هدف فال نال اني ل اوقد نأ همكح ناك

 بل مولي بانو ليدنقو عيار 9 كدر مما عي زي عنيف اا عاربتع اولا

 وم هد 9 سنةهمو < مار

 ْ لاق: ناوعننيضورعلاوأ ا عيجبنبرشلا لعخانير كم يوان يهدي نب قس نأ دارأ نكيل

 | هك هدوتاغأز فقذ*كلانهنوك الفن نو عمنو هىذلا٠ نمانأعجباشننمانأ وكن أزويدقو

 م و2 م

 لأن طرى نيلوعتلد لها سعف تال عمانه تاق ناف * انيطقالَر تنكوتلاق َ

 نطلا نعم تنل ىتلاتلاهدارأولو ىلاطملا نعهي وبدساكح مم طيب ةغلؤكلذو نيلوعشم

 قيل ]يي كيالفملا اهو مالو . طىغمف ىلا لاقي تصان ثرعلا نمد سدلو عفرل

 قلو رقنلاو فّسقلانمهيفناك امرك ذنيدسش, دس ىفهنعهللا ىضررع لوقامأو ىرهوجلا

 هده ان همموو 29 همس

 نيم ات دوروابهت.ت: انما انتسل ًادقللاك امها اذان نايجيراجر خلات اوهنأ اوشن اطهاح

 ْ | لاق .ثنأتلل تناك ذاءان ةفوالاءانلا نمل بذي فص يتم راذن لاه مولع ديبهلا

 هما ع هءصوسو

 1 نمقمعءاطع أ لاقزةئجةرذثت سير يغصت ى مودع يتسع دوزوتيدحلا قىذلا كرتلا

 - ب ب

 ا ةليشسح هاطع "اذا ةرمسدو هنسع ىب طع لاعبو ةطو سنمةديوةنسم# ماعطا اءاطعأ ى أ ماعطلا

 من5 هم <

 | 0اس ىعنم5 ل ارددمنوكت تادنملا ف لصالاو

 . , يقودان نييلاذخ اينوكي الانيا

 ه_ 5

 ٍْ هباوص عيري هاكر عود !لوقولاف دمي ا لوق يدمازعولاب نبع ؟ريغمئاهنس ع باو ىلا

 ْ ديييعوأ لاق ىكوالا"ابلان

 خم رت ارغصلا بع ركض نوكينأ اروع لاك

 همس

 هانا لادبانسيكذام ع ؟ةسيش »م نينه ريغسه)لوقي نأ

 ([ هديسنا لاق ءاشالبب تاع ني ةريغص ولاكن ءريغصت هنالديدشالااهتيهمالكل اهحو

 1 أ هدو

 ا 0 ةينكلا عمدا بدسأ تانيا يخل 1ذري هالايغك الرام له ارامل

 ديكو لاق ورع لاق نائمعنانأ اهقاهترمت ةدحاوافك دحا ولك تطعأ ام دارأ اما

 0 سدي سر

 ٌةيدملا نالت ءاذهد ءدءراتخا ىذااورمثلاق نورهنديز, لاق اذكهولافامتيموهامنا

 موسم وموسم

 اذا ولو ةيفتوملك-:. نافطغ ىف تمقأن متععمولاق د ةرمامد ل هج ؟ىطعأ لعذ ىهامأ

 ٌةدوسق 20000

| انفاوهبخرت اريغصت ىلع اهينسع ل أقع نكل نرخ هنالا هيت هسايقو | منمسع 0. 1
 

1 

 اج بال اع

 . بتيوها

 انس
- 



 نيكل ب نضيع ا ل

0 

 2 (ني) :٠.٠ نونلافرخن ب. ءايلا لصف

 فاك 81 بالراس ةرضرن مف يخملا وللا قدارزمنيعداجفاكو م صعيمك ىف

#25798 3 

 نع وانه هنهي كاسفالا هللا نع : كالوق نم نيك هعسا]ل قاءايلا ل ميودا اهمهنا لأ اهلا لهو

 دكا :ةورداقلاوريدقلاكدحاو نم انوكيٌن مااا نوعمو مف

 ايزعَنيسعلا لجو نملا نمش منيا مس الع لاك 5 نيالا ينمو #

 هيبه لو) 72ةهعبع

 هنعو انعمونعأان ولا مهلط تان اب يصد زيلا لاق ربع انهار دام داصلاو

 ديلا 85 و 0 ة«ج- 5-5 ع ه2 عاقل بس كى وس -0- وو و

 مه أسكلدكو هسنع ادعم! اممم يعشن امتنع ملع نووعمان اومويلع تدعو

 #2 عم : ذأ تع لو 2 ا

 انعنالفَدَحأ !لوقتنرعلاو.١ يب 8 ا ل م ريش ومهلت 1 ىلعتنَت ايهم و

 تيكتسلا نبا لاما َتادَدَخُأ ارسايونيدلاَت ادد [نالف ماو ةرسي او ةنعدج وار راراسدخأو

 مالا يدمج رانا مهمل ةيالوالا واني مذ ىأمجاشوكبامصأب نم

 نالْفَدَعَق لاَ و ةريشسلا فالخةثملاو نكلادارأ اذا نع 00505-- را[

 لاق ضرالاىِهّلانيِيدوسالارخاثيدشا فو ةرَسمل ا ورسيبالا فالخَتسملا نعال لة م ْ

 رخان اك هديُّزَح رل المقال رضا ءاذا كلما ننأوا_صأو ل دختو ليش الك اذهريتالانبا

 هيدي تا كأنك هن ديااكورخ.ال' ثيدحلا فو متلي لسد ثيحب كلل نيل ةلزنب هظتدوسإلا
 لكو لاه . نيملا نع صنت لاما نالام ممتد او ىف ضقناللاكلا ةة_هيلاهتو كرابت
 هللاىلا حراولا امس نمكلذريغو نيملاوىديالاوددلا ةفاضا نمشي دسملاونآ ارقلا ىفءاجام

 ثيدحيفو :ريضةلاوهسشتلا نب قاستاو ةراعتنسالاو زاجل الس لع وهامنافلجوز زعأ]

 لامثلاونيملاراعت .افهنكَلم امى نالمح ىأ هلامشيدألتاو هني تملا ىَطمبنارقلا بحاص

 هأ اوقآم وامي ضقلأ وذسخالاال

 انيئارملا هقئارم 01 انيطَقْالج هعمل 3 انينمانرطلاَت بد :

 رخآ اعجكلذءارودارأ منيمانأ ىلع انامعأ عج نا. أ ىلعانيم عجن ىدنع هديل ال

 مهل اهيا هناهوكو لئاعفو لعاوفو لعاف ب اءنالا ذه نمرثك أريسكسلا ع وج نماعج دف ْ
 2 م سر )هد ا

 عجبا ةباهتغلب دال 3537 اهتاذئادح نكلعي نهف #3 رخألا لوك نونلاو واول عمج ىلا عجرف ١

 3 الا لوقكر انو الاب رسكمل بأ ةنبأن مان: لفدسد عرفو ميا |
 يم م9 هير 7-00-2 ساق سو عا

 ىلعهعج مت "فارسا اربص خجيمءارمص ىلع ايزاص عجب #2 روركلاننبب دارمعلا بذَج 5

 عمك لاعف أ عجب تالا :تمانأل وقد نأرجارلا ذهاب جيناكدقولاق نونو اول نيدارص

 لتقدان اسنالا هللا نءدل وق

 عى وىيعم هأ حايصملا فاك

 ىلع تذبخ مهل ودل لوو

 ىاكرعو عتابا مهلاسيأ
 نعم ما نموماقلا



 ىع هيانللا لجرلا نمي هلوق
 ىفأك ل عومركو لبعجو

 نيانولا#يو نلأو نمي لمى لع لجأ لعل عجبت اك نملاىلا!مءاستن اى قد |

 لانو نان 03 هلا نوهم نع الجرو نمل ا!مئاكر أ عى سوح «ريشُر لاف ن نع ونانعأو ا

 يملا هدب ئرا هندك ع نع ىأ مدقامالا رت الفهم ا ارطنمف ىددع ثد د فو اكتيكه لع

 (ني) نونلا فرع « ءايلالظف ْ >7

 ايمو عاركنعٍرعبكاهلايو فاقلاومالا خيم برود ل جر مولوقكهيالا

 لحرديزونأل امو ب رضا اذه نمذ امدح او فوع اهلا اقيم ئنالاو ىايسللا نع كانك
 د لس 9

 نبال نب عمال ىذلاود ودع اوامهو نقد نذالخ ديون الا امش عمسالو ع دو

 - د

 ا هذ وَ 56-5 ءاذاى أى ءلاق نذل تنم 1 4

 قثعالال أوقد نونا

 : مو هع و25

 نين الوب عقم * للا رص اكذلاامو

 يلو لوكس قوتك يملا (ن 9 ذل ةوصلارانا وول فار ءاللا نا
 و ا ةريدع يك 5و--6- . 5و

 ايلا نيس نءانوهف مهو نوعمو فنك ل 1 :ةضيوعلاتوانفل نما

 ١ ل ع وم<سو ه5 اع سرع سل

 نيم نول مبوب كرت ى أ هأر نيك نالفلاقبو مهيلعٌنوهلمناو نهتساو هن 3 نتف

 | ادعت 0000 ىرش وللا نما هلو ن سا

 ا فمع هر 0 7: ا

 2 مس مص وا سا هلا © هك هدا 007 9

 مانا 2 4 + ا
 2 خخ < ه 8 م ء

 ب لورد او الورشال كاذنكو

 6 . 0 0 و و مايودم

 60 او لعودعأ « الثنكو تودغدقاو

 ' ٌعاشالاكْن ,ءانالاو نم 5 انك عاشألا اًداف
 هود -

 "لانو روُمتمَعَأَت نم ل انآلا ف ةءاَفُمْدَأَرو تيمكلا لوقو

 51 ا 2و را نب ع

 هدا نبا ىلا نبأ 1 ىلءنالفمدق حاصلا ىف و نما ىلع أنف 71 اني اك نالفمدق

 موسقتأ قيما ماواكىأ ندوب 00 :لا نات آى مآ باص اك ئلوأ ل بوزعنلوقونيا

 هسا نس

 ءاعالب ديال -شنلابنيعنيملارغضتو هريغوتاسنالا نعمل و 0 :ة[ةمرمع

 ديلاءلانعفالاقءاذتبألا» هع عاطتسا سم أ عينا بحال ثبدحلافااوقو

 باو ءاوُممادسنأ» هسه أو ثددسا فو نِالا تنانكئاو ملا لج راو ىلا

 228299 مهرس ىس دس

- 
 رو دع ا

 اق هنأس اعنا نع هريس رابح نيد يعسىورو نيانعونع ناني اه نزال وأ



 ةنيلس نوم يري سوال ىف - ءاد

 لج جا ل

 ١ (نه) ثنوذلا فق رت ع ءابلا لضف 229

 لاق ْنلازوثلل برعلا.
 انايعلاوّةموللاوبلسلا 5 اناشنينغيلات دعا أ 03 نامل ل حتتتشلا دم

 نينا اشو أنتي :اد؟تنوَتا ىنا لاهل“ يسوي ناك تش ناولاك ملا لم بذيل

 ىشعالا لاقرب كلا نونلا فءفذتوءافلاو ءابلا عشب ُنََبلا دبنعولأ

 همدعمع و و6 ع

 5 يد

 ْنَدب وأ فراش مرداغي »* ىذمامفر هدا !ىرأثاامو

 ءامسأ نم كارعالانبا دادضالا نموهواضي ا ريغتملا نمبلاو عاطقلا نئالاك ىرينبالاق

 ةيلصأ هبيقءانلاو لاك ىناهغلاخيسشلاُنبلاتيلا ايْغَسلاوٌتْللاوزوتلاو هيلا ةرقبلا

 هلال نيل ىربزبا ىحو الأ أوهقرهذلا نال لشي . ريدة ىلعوهممظعي لاقو لاق

 زجارلالاقْنئباهدِساَو د د

 فال 000ا #3 فاطعلا ةياسئام ىل لوقت ١

 م5 س

 فال شلامسسو 37-3 قايولاوزمل ا يركب 1 2

 كشلا ةجازاو مجلايبلا "ا ملعأهلئاو عضوم نفد ةرماغ نزيف يباب نيام نو
 سَ وصد 0-7

 معلاو كشلا ضيق ني اون وهفانعب ندد نيو نقوموفانا يمن نقوله ادقورمالاقيقحتو

 سالوني ةيلا ىلا ق1 فاضأ يقل يَ هناوزنزعلا ليزعتلا فو انيق هنأ علوق: ل هلا ٌضيتن
 ةءإ 6 ع «-ع 7 . 3 2

 ةفاضاىر م ىرف هعصأو ه بصلاخو هانا نيقبلاريغوه قلل نال ه سفن ىلا ءيشلا ةفاضا نموه

 نيىسعل اه اكتوملا كين أي تت نيقملا كرتأب يح كيري ءاؤىلاعت لوقو لكلا ىلا ضعبلا
 هم و

 .: ى., ٌةهءع وهو 8 20 1

 ايحتمداملاهواسحيت مدامتاك نلاوةالضاان ىلاصوأو مالسلاو ةالضااهيلعوانيدت نلعب سه

 أد _ةفلذ نجأ اذاو تاما لا هدسعاوادبأك بردا ءانعم نالوتريفلة داع نكت ل ناو
 هنْنق او دسم ازا ةهيواستش « مالا نع هديسنبا 60 و ةدايعلا ىلءةماقالا

 هسنمنيقي ىلعات اودسحاو نعجملك بيا مالتي هنن ةيتسأو هليوم

 ىك هو

 نةيبمتاقو ل _ىالاىلا هل 5 مدد رهن لا ذا اواهابق يي نومك اوةىفاواوءاملا تراصاسغازو

 م هسو

 مجمل الاقي وىدسألاةردسسوب أ لاك نالا نع نيني يونيو نع نا اوريعاميرزو
 6 128 و دعب خخ م

 ةرماغ ًالدحاونمدتشماهب » قنأن : د داو نس اوهيس

 كلاهما مق الوالاهكا رتاف تمن نا نظري ىفاند بسالا ممل وقب
 دكا ردد قع لي يع هو

 ايش ععسال نقب وقيل جر واهقديىأةبيرلا سوهيهئالاساوهد ال !ىمساعاو هءلتاقع

 قاذتك فراش ن ههلوق

 ىاغصلا لافواضتأ حاصلا

 ن-هةياورلاو هلمكتلا ىف
 سعم مها تاشىأخراش



 ضعي فاذك نينتيملا وق

 الب 22 0

0 

 اذهبوهعباصالا سكءهلوق
 ةياملا محسن ضع 4 طمضصل ١

 ررحو جفح مضباهضعن ىفو
 ه«ديفقخ هم

 هطيضولا غامد روربلا هل ]وق

 ىلءقاطد ورومدكد ا

 هيلعصنام اضيأةبادلا قرع
 يعم ما

 (نقي)/:/ا.1* نونلا ف ومما هن ءايلا لصف -

 ناو: هريثالان بالا مجآرملا ىلعرمأو نيدتمملا ملف ةبانللا نم مكدح أل ستغا اذا ثيدححلا

 لاب وانل اذنه افرع تسل ىاطملا لاكرالا نبا لاك عباصالا سنك محاربلاوذاقنالا

 لاقونيسرغلالسغ هدير ةريدلا "امس أ نم هوشو'ابلا ىلعءاتلا عدشتبةءاؤرلا نوكت نأ لة<ذةو

 ةلئازالان عجب ماو: ؟ارخع عضوما مال اتا لبق ثوم نما نوكين أل ه<رفاغلا دنع

 يقولنا غامدشد رولا (ن )جاسوس .رلا هنت ةرصن نونا !لاق ىمدالا نعىقرو

 ادلع ا. ةغانلا لاق م "كوه ليقوم“ وهو للا“ امبيذولا فوئكاوه
 و دم ودوم وه هع

 م نوال تاو .٠ هيليام عش ثيعلاَتنأو
 هةر وءوم و وهم

 55 ةيلدرعسا نيو »* ان عجب تيان #2 منار اذهو

 1 0 وم اني لاق ةينرملاحامرلاهسيلا بستر ٌلولَمْنِمَّدلَم

 نو دعم هو 0-1

 9 1 ةاراعت فز ودج ضار ا أندسجوذو نيعروذ

 ء 5 وم 2 م 9

 افزل اولاين ا 3 اضنأ اولاف 1 ذازرعر م مواوقليل ديل أ 8 وو رموم
1 

 #1 0 مح قدزرفلا لاق نداعءةزوو

 اف 4 ,وهمو ب يهم 520 4 هموو هد

 00 ٠ فوتملا نة ٠ اه ضبا ةووألا مهانير

 2 وف : نأ : | ا

 21 مه 2ه

 ارتكاب يكنس 3 ف ] 1000 راها ركع

 ل لب دق ما ريحامرلا ترساسمنا ىبلكلاا نبا لاك

 5 الحر تعمألا تقفل بلدنا تاس وبس لاك رخل ضأوذ هْنلُع نملوأنال
 بوق لروعة بوو رض رف فرص: مري وذاولاو مهارتالأ ا للاك هيتغت ل هلام

 252 * ع

 شعالا ىور ل نوي لوقيم دعبول ن مهاوذآلا ءلوامدحأ نّربىذهلا

 انفلأماذج الا نهد أن ح رلاد ب عانأاءناتسنب لي القيل لا لاف ٍقِعْسْن

 ؟ يقل دق رفان لاذ هرينغم نار ةلاَتأحدقو هقلادب ءلاقذ غ

 برعلا ضعغبل ة غلى هو نينايمأ نارغدارأجيشلا ل قريد هقاةبعلا قف ةدنداو

 000 - فيديا ملا 1 7 قذر ني 0
 م

 دسم

200 



 ةنكشن (نتب)' ١ ٠ نوناافرش +« ءالاوواولا لطف

 مهو.

 صوحالا ىأ ثيد حو هيقلاعتي الطانامالك لاك اذا تامه ىذبن ّنُهوتاكو تاك لاو

 هدهزكلا اهنا ىرغزالا نغىو رهل ارك ذاغاؤاتغيف هركأ خس ثنف لح غ لتنما نتف هبا
 95ه ب 9و5 0 1ةمد

 نولاو درك د داسوتؤشو موق هديه نمهفعْشت ىأءذهن جووهاسءالاقو ديدشتلاةظفللا

 ود#< 8

 نولا ليبقو ليرد نيحوهليقو هنمةعاسدغز وه ليقو ليلا فصن نموت نهؤاو

 نودي نوَمعي لا و تقولا كلذ قراصْل ج رلآَت عوأو ' ليللا نم ئذتةبعاس

 قرجالا عماوكي لحرلا رن بها قلبت ةعلا3 ترعلانمرصم ىلو ,نمتغلب نيعولاو

 بنعلا هن ارعالا نبا كح دقو عاركن ع بسعلاْنبولا 6 9 لصفلا لع نسل معلا

 كاذكوةريصقا أ رمل ةاولا او رهوج ينارعالا نبا لوق ىلعو ضرع عارك لوق كءوهف دوسألا

 نع بلعت ن نع ضيالا بنعلا بولى لاق نوولا ع دسعوني ولا دوج ولانهغلأو لخزلا

 دوسالا بنيزلا ُهَنمولا همولاخ نبا لاعتو + . نيولا ىدماذانيولا هناك هن .دشنأو فارغآلا با ||

 كلذكوضس' الاوشو فق ذار رلا بمعلارانهطلاو هرخاطلاودوسالا بدعي ا 1نهفلا

 ٍ رع هقلاو حالما

 هيلعدتلا ل_هىبنلا هللاق ةماسا ثيدحف ((نيب): قي( اتت ةانشلا "ايلا لسن )8

 غسضوم مءارسضقلاو ةزمهلا مضب ىهريالا نبا لاك احابصَبَأ ىلعرغامورلا ىلا هلرأ ا ىللسو

 دالولاّنْثيلا 6 ريانقام ايلول الاب ئدمزلاو دام نيطسسلقْن م

 كلذك تنكس ادة دالولا 5 ودبل ةدوومال-ج 2 وفم يااا سوك

 ثيل لاقامة تعضوو
 ع 0 4

 انهت ةفاضل انثي هيتءاشل #»* هفضاو ةودم اهتلجو

 لمي دك بد 1 هك هي ىو يدتع ىهي هد 34

 بأ أىرب نبا لاق عد آوعشالا مسهم الك ىف هزيطنالولاق . نتوونتاو ند .هيواخ نبا

 ثنخ . ًاداقوانناخأ ايار ثد و هلدمْس سلف ةيلص ًَنتألا فود ازهسيف ةرمقلا

9 

 ىلاسدللا ع ندع توسل وكت ومو نثو مى مهو ةقانلاوُأرملا تيك ”ةدقو يدب تءاجنأذامالا

 مثتلقىملا فرعتأ لاف دئانوقللا اينو نبىسدع لاو نومهعاقورداناذهو

 960م «*وس مة<س

 هُنَعْصَوالو الع هام هتلاو ارش يان تلاهونسأٌتيبأ ادقىروزالا نيمده لك قلك

 هس إو 6ر9 هدم مه موس و عام 2و2

 نب هوهديلا ومات ديلا خئوذشتنو هدخ ىو انتووانت وانتي هما هًئعضو لاق : تاجغلدقو كامات

 قو ل ادلب دوم اوزلا يرو مشملاو بلا ةمضل و اوعابلا تقف اشيا دلاوا تءاجاذا اولا أ

 ءلاراهطا اورهاطلاو وق

 يكق# ..درأباهف امف هددنم جلا

 ءانئانألو ءاطاانال بتكلا

 سبعم ما هررذ

 ةفامضلا ندد تءاذدل وق

 ىذااوانهل_كالاىفاذك

 فيضةدامففاومالمّدشن

 اذكو ةفاصضلا ناس تءافس
 عضوم ريغ حاصل اقوه

 هه مونتلا
. 



 (نهو)/ ١ .نونلاف رب .»« راولالبصف م
 سوا

 | | نداولاو ريكلا دنع نعد تالاف ليقو نيبكسملا فذ عتب رُهاَولاو فينكلالب الا
/ 2 

 3 حاوي لافينهاو لرد هيحاصعج واع :روديفتكلا ىلإ قئاجلا ل طم قرع
 : ي هوه

 7000-2 ةقرط لاق َنِودفونوهومتنغاولاعجوداص ىذا لا: و ةنغازا كسا
 1 َ و هم )و هس 9وزه-

 | مغ 5 ا 34 . رفق نو هوت بأ نا 5 اهيل أىناستات اذذاو

 1 - هع

 ام نآتيهاولارضنلا ا نمو ود 266 راو ءووفهققاهج أ لاقي اكنوهو دوم موه هللا هنهوالاقي

 اديس دبش أنيس اولاد ثنا لابقيو ةيهاولاريعبلان مةوقرلاو ريعبلا ةوقرتفناملظَع
 باهل عر داوم درشامر امل :الورحانلاربعبلا ن ءةستهاول نيعستو مدل

 ا ةئهاولان ماني وكل اقيو : ةرجان تي كاان ذالردتال رعب
 ناته هاولاو+ةّدهاو ىبتشيلهناو ةزهاو هلق هبكسشم أ أب قرع هيلعبرضاذاو ب هببشتت

  ةنهاو بنان لكم قئعلا لأ نام[ ضامهلنقو هيناجنماشقلا سأفف ١ نيءايْلعلا فار طأ

 مراد املا ف ةرْقَف ى ملاسقو ىريبصقلاةنهاولا ليقو روزلا خارجي أمهر

 0 ا ديكس ف دشن وةوقرلا دنع عالضالا نلعاو موى ريصقلا ةساهاولانم

 ردصلا غاوَج لقأ سرفلان مناتتهاولاو عالضالا لفسأى هوى ريصعلاةتهاولا حاصلا ىفو

 ْ امش دسم عسا نحول ةّاولاودسحلاةهاولاو

 ا. جيصلا نيزم دامو »* ةدهاو غاسرألا ىفوهيبكسمف

1 

7” 

000 

 ا 2 تارم ساعدي 0 ؛ةداجاجب ريطتف لج ادم ودعا ص مهنا ىدئالا
 يد

 أ ةيراجابو ةنهاوإلوغيومالفلااهبر شاعر ةنه ولاول قير ن مسنجاهيلعقأع

 ا هيلع هللا ىلص ىننلا ن ئنعتبإسأ فأن ع ىرعزالا ىورو لاحرلاذخأتامتاءاستلاذخأتال ىلا ىهو

 ا هو دى هم 0-

 9 اناا ذهاملابقةرفصنم عا 4 اور فورفص تا عمل ليال بكألو

 أ بكا ىذا يقرع نهارا بث نلاخلاتو اًمهوالا كديزتالا مام |لاّمو ةنهاولا نماذه

 ٠ | هالابنعلسو اعدت يسمن يار ابنت نود لاعلان شاي ١ادهرابتمفر رفاهلكدملا ىفو

 | اشيأيرم هرالا ىورو اهنع ينل اما انعم مدنعتناكفملا الار م ةمضعلاب اىلعاهذ تاما

 | لاقفرفمنمةقلح ىدّسعفو يمل ىلع تلخدلاف نيسصح نب نارعنع

6-9 

 | ةنهاولا ف هزعلاتر صن وأ نذعاهدبلاا هلا لكو ل لا م :ألامْذةنها ءاولان موه تلقف هذهام
 1 هذ

 | فئاجلا اي أهللاةيودّمَعلا يف عقب عبو ىهو فنكلا [[ ضنا ى عقر رع وولد دضعا اف

 رج "لاو . ْ تست مس



 |1833 (نهق) ! نوتلا فرح « واولال صف

 0207 ا

 نووقلاو بئاوذلاٌث اليو ٠ تانكاوزئاجرلا كعَّو : 3

 توكشلانةلكو عجبا هنوكم راهو اكنلا مضت انكم ولاهنانكو ىلع :ريطلا | زرثأ ثيدطلاقو

 ديالش 4 يعرفنا امرك ولاو سعف ناك امن ام نك ولا لمقو 5-2 اطلا نعله ْ

 قبدهتلا (ناد) هقرع الرع لاقأو يدش ىأ نكس يِدوُأَسَلا 8

 هن صل رن وتلا فار .ءالا نا لاف لود رءاننأ

 000 اهلناودالوالا ةرثك٠ ا لايعلا ىلعةقتفنلا :رك دونما كارمالا نبأ( نان

 نولاو مقلا مالاك ع نيو د دا ولا ارضي عراشالايرطب يل يصلان

 فو هوو معلا ف كلذكو الاول معلا ق فغضلا ن هولا (نءدز] معأهلئاو فعضلا

 نأ ابا. ولم اهلى أف عض ىلع انهض هربت ى انهو لعنه هما هلع ليلا
 رغاشلا لاق هفةغل نعول دو ىلعا وجان هو قايل فو نحو

 ءهع هه و ساد سا س سم هدم ع 5 مم 6

 هئعهوأو زق هتهوو فهضىأاهيف ردك موون ظودقو * نهو نم 1و طغب تاتو 5

 مد 0 هع ى 7 هى و نسم اا --.._
 عتزاماو ماج هيزبق 2 هتفدسدرح مول قدرا نهو !إ ربرحلاف

 هموم ورعو هاد #ءءم و اووي سو © هر 1 ا

 ىمظءنهوال توطس ياو #3 الل>- توفعال توفعْل / 3 لافو

 هددو موعود را - أ

 ههواوانهو ن نووظعلان ,هودقو نديلاو مظعلا فنوهومو لمعلاو مالا نهاد ا
 عد ه2 859 دسم 5< يأ و

 ىلع ثددح ىو ممفعْضَأىأ ا 0 "ب ىع مت هودقو فاوطلا تددحىفو انهو هتنشوو ةهو

 هاو لجرو :مزعايغاوالوءام 1 أر قافيعضى أ مْرع اند اوالو مما را ْ

 هوم م ِ

 تبحام من بت نعق لاق يخونه الاومدنع شيال ف يغض

 ووو مو و هس ةوس هه 9

 نهوىوقا|تاننيعضدعينهو « اسرع ىف تدل

 ا عيش فى لور ب كنانال غو حبو نوكيتأنوجيدسقو لاك

 وو ك ءود /

 مانقلادنعروفاهيفةناشودأ 1 ىماؤ هعس> ىفنو ةوملحتو مك :لعافاماوميلع ةهلعاق

 مةودعلاتكنعاوأ جانو ورئامعا قليل مياس لوول وزو 3 وأ

 ىدعملا لاق 0 هوهنلا ىلعرد يلق ةفمملا لك نمل ”ااذار ”اطاللاقي و ١

 ايه ًافوحلا مدْنماعب نبأ 5-3 ايبا فوعو '

 ديعوأ ام هتكل معلا نع لكلا: 1 نيش :هولاورعوأ انههر ردا ةيحرشْلاو
 هع هس

 نم 0 ىَدَح ءسبالو ىدعت رغم نهوو ناسنالان نعو ىرخولأ 2 امسح

 (رسشععباس برعلاتاسأ - ::)

 ىثعالاوهرعاشلا لاك هلوق
 هردصو لكلا ىفاك

 ههةرم هبلق ىلع نا مود
 يعم ها ملاناامو

 خلا نهودنفودقو هلوق

 لع_هلاو س «وماقلا ةرايع

 ها مو ثروودعوكحم

 روعم

 مآ تطيض عدرأ مآو هلوق

 نوكمىرتاكر كان مكسحلا ىف

 مىععم مأ ةمأعج ||“



 اذك بالا ةنغولاو هاوق

 هلو ياي بما لصالا
 ”لمكتلاو سذهتلاىف
 ”كطشا ومات او
 سم ها ررحوهلههملا

 ْ ووك هو ثوكود نكد وك دونك دأحمجاورادحبوأ لتجف ىرموفبادازر اطلاأ

 (نكفلررا._ةوتافع «دارالخ ل ظ ف
 ص صح مع كالا ”0

 ( نقال لمواك' يللا ِخ نوال نع وتلا ترون عبب م نمنا غلاو

 قغرا رامالا وَلا او لاه عسا ولات ةستعولا اوتراللا يف مادقالا نع عودلاتلا فغالا نما

 قولا تارعالا تا تبني يلودب ندب ا لاق مز أىأ تقول تنج (ن ةذ( ىداعملا

 عوار ديبع وبا بيذملا (ن 0 هود لك ضقنلا فونلاو:ىنلك قترلقلا

 ىارعالانبا نضر اطلاة نو ىرننبا يل لا رتاآزقولاو ثانقالا عطول رب اطلا

 سا اذا نقوبادكو هنت 9 مووت و ةنيولملاداطبما اذا لرلا َندوأ

 لانو .(نكد) بة دوطسلا وعد لب ل وتو لبجا قم

 | هيفتبثيالو ةحا راينا يطع عيش فت ولآ نارعآلا نبا , هك وأو نكوماوةنك ولاو
 ْ يعل ل هدم هشعْعص تويم او ءاا ديول 7 "اطلاق مىلارعالا نبا

 | لاه رئاطلا هيف لدي ىذلا ناكملااعبحب نيك ولاؤ رك ىلا فمالا .ةنفالاودتذولاوةنك واو

 5 زا مَع !ىزايلاكمارت * .هلوق هنمو نك رئاطلا ٍةعكول لاقي دقو ىرهزالا

 ١ ريساللاعقا ضقت >3 ولا ورعوأ لاك شءرسغف رياطلا وام رك. ولا ىجمذالا

 اور اطلاَ 2 0 ا

 ْ تي 217 ذا هضبب نصت نك او رئاطو 0 ديك
 تروح يانغ نادال لله زو لان ال

 1 ا

 1 يع نوتاض ىلع ماج #2 انني ليحدقو ىلإ فرك ذب

 ا ل يبرر ٍِش لكل ما ةنكولاو ضيبلا ىلع هيف كَ :ىذلا عضوم اوف نكوكاو

 كاف ءاستال سان ورع هراعّتساو

 ظ )0 , للا 52 0 هابط 7 اهوار أم ودلكن ظن دو :٠

 ط ا اديس 120 3ع ءاىكسلاو جداوملا!مبشنلو ىتلاسفاذطلا عت فااحتئأ

 ظ ءاكيألا ند نكودا روجتوأدوهوأ طاح غقوامخج ع .ةولا ريطلا.نمّنكاولا وز عونأ

 قلتو ىدنعةسلجف * كَ نأ كانااولُكق نعابشلا لاه نساجغلا ىف
 سس هه

 'ةكلعلا# ملا لاو سلاما نك اواو نك ىأَنكو ووو كبس ل ل

 ناو



 مو نتا | ”نؤنلا توفاه واولا لشق
 9 وه و 9

 انتا از والان كل ةنمودو اهفاو / كلا

 ىذلا عضوملاٌنأطيملاوا فريقي موال ءاهذنقلا ىأاذكو اذكضنرأنالُهَن 7 طو لاق 1

 وهىمدالا ةناغلا رش ["اذيملا وءاتنملا اوةياغلا لوأوهوقابسلا ف ليلا هن لدرتل نطو .”. 7 نسو

 0 هيد ؛ًنع درك ىدرو 0 00

 ميدل ا كلك ةعرا هلم نطولاو «فرعي الح تخلد خبل
 99ر م2

 ةريثكن طا اوم هلام ؟رصت د ةازيزعلال ب زثلا فو برألا دهام ها نطوملاو نطاوم
 اورخونول

 دعب صارشلا هيت 2 « ىدرلا دنع لاى نط وم ىلع هقرط ل اكو

 هنءلا تفاوهو ناطت الا كلذكو .: طواه دجى أهي طوساواث طوال

 كل:ىفتةقوف تنقأا ذاك وةك هل نطومو هذه“ الذاسنالا همام انتم لكبف نطاوكلاامأ هريسغ
 قدا نطو نأو بارغلا رت نع ىهنهنأ ثيد ا ىفو اوخالو هتاف لاو

 هباصوصةدمهممملا نمامول عمان اكم لح زلا فلأب نأد انعم ل دق ريعبلا 1 اطوناكدصضسلاب اكللاؤ

 لرد نامانعملدقو اًعاَيِمهْدْحم او هنطوأ أدقشمت لمهام مكب .الريعبلاك همف ل

 دحاسملا ناطدإنع ىهيهنأ ث يدها هنمو ريعبلا كوريل ثمدوصسلادارأ ذا هيديل بق تبر ىلع

 لوقت هآط اولاك هيقفاو ىنعمدارأن اف هعموز عفروذ أ سهالا ىلع هاو طو اهذاختاىأ

 ١  00 : 4 0ِء -70
 ىلا ىلع سفنلا ني-طوو هال عفت نأ كس !ىفاملع> اذا سهالا | ذه ىلعان الؤ تنطاو

 نطو ليقو 4تلدو تلم هيلع اهلج ثطوَتف ةوزئوشلا ىلع سنعود ديوةلك|

 م هلفاواط 0 ودل ]و ىلا لعدسا |

 تكدس اهلاموب تنامواذا 5 ةيبصم لكرعألا 0

 وةض

 .٠ نعكولاو اصلا ضرألاةنءولاَو توسان يشل جاوب ناعولاديردئبا (نعد)

 هنأ عت ضرالا ىلء هارت ضامن نعول ل قو ناعو عجباو أي أثر ال ضرالا فضال امل” 1

 9 هير ا انت رساذالغلاةن رقورعو أ ًايشتبنيال ل ئداوناك

 ئهفباوذلا دل :الاو مدقلاتنَعَو و انور ناك نعاشلا لاك 21د ُناع ولا
 مت وص ع ١ هد هبااصاسا

 باعد نأرغ مدت تنوي زوألاو نول ريفا دبل يقو وسلا ةياغت غلب: ا



 0 ثوذلا رس * واولال هذ ؟4

 مودع

 ايف يعل فاس 37 ةوضومدوا دوي ن هو
-_ 

 ني اهضعي عدلا لح ن نصور هاوملاب جوس وتتلا لاقدو ةيجوييلا عربلاةبوضوم او

 بذهلا ريثوأرويممحوسن: ضب رحاب ولو جوسنل ركلة نا

 5و

 دج لاو ج وسنمهنالا رضوان َنيضَو وان نق تداما

 را عل * هوس داكيأم 0

 1 طم

 رواق

 ضع لاهم جان جتا اذا ا ينتاك اهو جرامزحلا ةلدخرلا

 ىدعلا بنما لاقو نو عخباو

 ىيدو ادبأ هيأداذهأ .ن يورد لوقت

 جاو هنملوقت لوتشم "عضوم ليتك ثم نوضوم عض ومني ضوةليبعو لاق
 مي: 27 .

 ا حوفمناطبنيضولا نسل لقلت دال باع لهب دح فو هتمساذا اًنْضَوهْنضأ

 | مازحاكتابنلا ”هلقو ف1 اهفصب :دكرحلا عمير سفن دارأروعبلا ىلع ليل زمام

 1 | ليقو ضرع و هفداججنم نكيل ناودلج ءالا نيضولا نوكيا يلمح نسا لاكو | وح ناك اذا

 ا 9و ءءء 2-2

 | نشوتلاو َبحلاَ طولا ارعالا نا ةساخٍتمالناطبل او حدوهلاو للا لصد نيضولا

 ا هلوقنوضوم ا نع يضولا نأ ىلءاده اش ةديبعوب أ دكنأى ريننا .للذتلا

 هيو ىراصتلاَداناخم د !.نلتحاباطب اضرتشم 5 اهئيضواشافودعتكبلا

 نم كدا نلاهذ نر أرعنبا نأ ىورب تاسسالاهذهولاق انهانيذال ةقاماا نال هند ,ددارأ

 ىورملاج رخأرتثالانبا لاق اهيلعريسلا ْتقَدو تازهدق امنأدارأهفثيدح فتدروو عب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ همب أن نءلاسن ءمدملا ف ىناريطلا هج رخأو رعنبان ءىرمش لاو

 | ير نيد وذلك هيبملاوهابنشو اةلودمتكنلا *لوي وهو تافرع نم ضافأ لسو
 4 5 + يسكب 00 5 م 5 3 و

 0 لا ل : ا 00 9 ء 00

 اف ورهف دقو هلو ناسنالا نط طو هوغو هيمقت ل اندم نطولا ,(نط *0ارل و
 -)ةعءوو

 نحرلا فاينل واهب * نكسألاهلماعن 9 * يفطو نم نكمل طوس ا

 يزوره يذلا ىرن زامل
 ع مم

 ىنطَو نمن كبل اًضرأ ٌتنطوأ 0 يننأقار هلا لهأ رت انه

 !ىؤاتىتلاامنكامأو اهّضنا ضرس ةبلاو غلا ناطوأو ناطوأ عمو هيت دن
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 لاكن سوو وف ةفيفشة مون اناا هوا نسول> رك نسووىرتا6مونلاوةنسلا نيب ف قرفق

 ةًأسغا نار ءالانئالاقؤ ةجكتلا ند قدك اهم أى لاف ئشو ةأنهاترعلات 15 اًدازوْصْمْشَولآ

 مل وه رس وهدم

 هتتسوىف هيل كامتالفقزرو 0 6 زنخآغضوم ىف لاقو لكلا قهوةتوسوم إ

 عطرؤب لان تويب لوخب ويدق اولد ىندلادتمولت ًااذاانالفنالفّ سوو ١
 اي و ةءهب .َ

 0 نكي ذرىراج »*َ هس طشانأ كاذأ

 هلل أ قيضرر عك دع فرخ يا مراه ”؟ةأرللانسو ل موتنلا لالا كنك برايس ْ

 ه5

 ارهققاسان مواهاشغتق أ هر 7 ءاجيااودجرشف اورد ناجح نو الح رنة تع

 لبسفلاثايقأ هنود رب ةعات ىو اهان ااه فاول اهمكَدقانلا لسفلا سوو ةعانئا

 اناصنفظيرعاشلالأقواهجرضق ةكراراهات اذا ةقانل سو: بيذهتلا فو ةقانلا

 داود أ لوقوتبامج ل سسوتلاراعتسا :ه. انوع بماي نسور <. ||
 داهم هد

 الاقثانوعواراش ءانوُجم * !مرلا همن سو ثرعو ا 3

 عجب نوءلاوةنودا عمت نوذئاو الثماهأَو رعلاوت دولا يزرضف: ناضل معلب او 0

 ىغازلا لاو أ سها محل ننام مم هلام كاذالا نسا هات |

 راو لاف تود وعلا ىداوو * رئازلبلاوخ سول نمأ ْ

 كرا هيلع 3 وربح و يضر ع نم عيت ام نول (نشدإ) عضوم خفاش دمو ا

 ضال نوصوناسشألا ينمو وةماغطلك نإ دق اسيوط 56 لاني رب , ىذلا |

 هامل ةيلق وا ىارغعالا نا نيذاسهتلا كسلا لما 1 طار انا لونا وقعي مسعزو |
 يلا

 رعأهللاو ةدانيتعلا هئوصلاو كتل ةودصلاوةريغصلاُهَق ةرلاهنضولا جارعالا نا 0 نصور ١

 طالع مي يو هم مو 2 1
 نضولاقي ؛ههقعاضو ضعي ىلع شعث نضووكوُصومو فاشل نطو (نشنإل

 »ه ه9 وه م ه-_

 ةهايشأورب رسلا عشت ةنشولاودؤ دود وهف هع اذ نط ”الاورخع انا

 كد سب 000 همسد و هس زا م هةر أ

 ةيراقمةت وضو.م عزام ضه»لاه ية دعو لا وضوللار عش ن ُثوضْوَمَوتَو با'لاور هوا ا

 هيقطدم | لعال بوب ءلانملحرلاكو ضعى امضي قليلا 77 د ةئوض سل ثم عسفلا ا

 هس » هم

 يدا فم تو م دس نضولا ىل.قو ضع نمهضعن فراق ىأ تببلا عاف يعي

 اهضعيرهوجلاو ردا ة جو دنمىأ ةشودلا ةّيوض وما وضرر مى عزيز هلا ليزعتلا فو
 - ئ4إ

 وِ

 ىتغالا لاك يلة ووسع رد ونمو لكلا ذ

 لصالاءاذكل حرلا نير هلوق

 سوماقلا قىذلاو مكاو
 يصمم مأ لحرلا أي



 اهلابذ ُّط ءل_سلاب ور هلوق

 ةطستكاطو تملصالاناذك .
 ةدامىئوانزه طلخا حامعلا

 عفرباضيأ حاصعلا نمرصق
 ةدامىفعقوواهلاثو ا هلايذ

 ناسألا نم فدر زردق

 ررجو طمضاا اذهفلاخام

 هد“ هادراورلا

 هدم ل احح م

 (ثزو) نوالا فرخ. « داولا لم 1 مولع

 و دو

 انغثأ اوةف.نحوب ًاءاكح نوزو ةمج قاهفافوأ

 تاب جالا ازاء نا جظتفأف هل ةرثك نوُرو دورتك

 1 5 لن وفنان تو كلا لاظتملا تحوي رولا» 52 [قونو طلال ناني زولاو

 | نيو دا“ ”نيزولا قرشا ىذ تبة 5 امو زا قو تاما ٌلكاذا

 ١ نيل يق ماماعط ذة علا تناكو فرشلائ ثمة هع امون يزول انعم ذازأ

 - 9 ةهدثو
 وهون او نضع 2 نزولا بَ عسسْتْرَوو ضرولاهنومهدو ةثولك ًايفنمللاب

 | نبع .نافلطي نا. فام لهو نانا وراضح يردلا لوقت ان كوكلاد-حأ

 ه-و

 ىزبنباد_ثنأو ل(
 ْ قل 3 0 201070 « اهنئاك قيقعلا لءاران أ

 1 و : لاوس لسا نودو عشوم م َعفلاْسَر ومو

 اهلا ارامي * نار ياس 0 3
 اطمن

 0 ليا نيعزاوأ ىادثننبرت * هنعورب رمد حاول أمه

 ١ "الكاري وع ام نهار ةاةسنم لري عمك لاو
 ا

 ا نعالج هيون لسانا لأناس ذخ تالا لاق «(ن-)

 1 «م بهم »ع ه2

 ا فاحاو ىنعمي نا سحتو نانمو لبر و مونريغ نم ساما ةَنسسلاو سدقنو ىلا: قالا سمأ اريد

 | مئانلاىأتانسولا ةيقْؤنو ثيدحلا قو مونوهف بال ىلاراص اذا س رلى ادن ساعلةَسلاو

 نينا: :كوذخناواولا نم ضو وعدتسا اىف.ءاهلاومونلالو سواهم ولى. قرت سم سيل ىذلا

 نس ول نو مون لوأ وهو نال نبقومونلأ هم دلل 0 يلا لون

 هاب از كان حافر را لاكن اسمو سوو كني 2 قالوا بوكا لَ

 | ةليير ساء مانقلا ليل نايمة ثعو 1 ىصشلاةوةرلاسكملك

 ادد نسوا 0 نمكتساهبن اكييلار لبنان ليل طاووس

 ع

 | ةيعرتنا هسا مآل ثمر نكن نمديلع ودى أن سو وهف جرلاَن سوو اعتلا

 1 1 2 م مود 2 4 و

 ١ لازانيا ادنحأ/ئيفطوهووال ني أد ا

 0 م سو 5. هيث ان

 ما يلوةَسمنيطف * 0077



 0 (نزو) . . .نونلا فرح .* واولال صف

 َدقناَو نلع ملا دعوتك د ..الاَنرتاو ىب ذولي نكوأ هنن ىلعناك اذا

 لع كرب هوم : لك نسافر وبل ل وزع هفدقرلاطو 6لتر رملق لمفاو 1 الا

 نمل وقول هرمز جيت دمال هيلمدقل فز راصالة نارك

 وه

 وجلسوا ضاصراوديد_طاوحن نزوى لك نم كأنو روم

 ديدللاو صاص ألا لْئِمتَي ر داماك 2 اوما هذهنأ امهدج أن يهجو ىلءنوزوملا رسسفةياهنا

 لكنمهلوق نعم ليقولاكدالو ؛ نّرونث *لكدضقةناك ةّضفلاو بهذلا ىنع أِقلاو اضن و

 باعتدشت راد نازيملاو ىلع هل دو هز عع را هنأ وذم ومى

 هنازيم مصاخم لكل دنع » ةيماذإم ك1 2| لبق تنكدق
 را

 0 ب ومطلع هضص صصص ع

 هسشرع نر وبىاهشر هنو و ماغببم ءهللا ناصس ثري د11 ىو تفصقاى ًراهلا ازيم ماو

 7 ل غو 2 و - م س ع

 واولا نم ضوعابيفءاهلاو واولا ةملكلا لصأو عدوك دابزو نزبتزو نمهردق مظعف

1 
 ةنوزومةب راجح دلل ةريصقلاةأ رمل ةيرولاو ةيلقاعةريصق نور ومةأ ماو اهلوأ نم ةفوذحما

 ان و 00 ع5 #س و

 0 اوة بجو ىأةاذوو ةمرونالفل كس ًاديزوألافو رصيف

28 

 نَمتّرَو أل وقل اذهو قاف يأن نعل لكترئافن و رعْشاَنّرَو ٌوَدقَوْنْر واهدحاواهرانعشأ

 وبأ كاب صتلانراهنلا قئاسٌل هللا الوأ اعد : ةراع اكس ايعلاونأ اقع نكم أو ىوقأى أ ادده

 59 و ولذعلا ناني ات 9 و ناكل هتلقول لاك هتلقالهف تاقفرابنا اٌقيَأس لاقف تدر امسايعلا

 9س يلي

 بحاول ووهمهلوقو هنلاَسكىأهنازوبو هلازوو هما هيرو وهو . هلباقو هلداع

 لخلاَنْرَو وهوهد._سنبالاق فررعلا قاسيا بونت لام هءاذح ىأل ب لباة زو هو هنم

 ىفعأ لاف تئارغام نالوا هنا عمرسدفيلهب ويبساهلزعىقلا فورظلا ىدخ اى مو .ءاذس أهتزو

 همااأم وأمل ءاديهان رك ذاك اب ايوصتمن وك ناومكلا ادهن ماك امسارقو لاق لاَ

 زوم هرداولا وانو خمباو لاش نا و جفرلااز ووهلاقفد_.بعو ا مأوانغعي وبيس
 حاصضلاىفو هليصأى أرلا ني ولحزو مهب أكأ أنالفب نَروأنالفورد_كملاموغصوف

 ىنعالا يدرون وود

 هم

 نرودقلداعملااوفاشب 5 مك ىلااوئاضتس ناو

 هداسفنو واذا الزر زال قط هجن قرا ديعسو اأو اًةيئتمناك اذادنا ازودزودقو

 رجع لالجنم هما َتلثنوكمت هيديب اههفري ل جرلاداكيالرغلا نم ةرْذلا ذولا سلع



 ةهاعلا نمأت ال بلاغلا ىفاهأ
 ناو كلذو كاردالا دعبالا
 هيدك هيام ها صرملاا
 موي

 قامت وقر 0 تقواهدا ارخا تو أ ىاءةهنثاثال اهتمءار ةنلا قوةح طقس 1

 - تم صمد مل
 ا ل ل ع ل "1
 ا ولات لق: انازوم لص ىرهوملا لاف اشي نازمايشالاام 4 5 1 و روك 0 1 0 5 0

 د م 3
 3 ل 2 8 0 - 0و يعول

 ادي 2 سع ود

 ٠ : ار ل هنا 0000 اوقو 0

 ٠ انتهي نلا لاك ”راصلل عشو م اماو خذا مدل عطوف ُهنزَو فحوأ هيز وُلد

 ٠ْ لئاعتلاتلا ل زن نازيملا نأونانتك هلنازيم هاريس تلا ىفءاف-ةماب .ةلافنازلاركذف

 هلوقىلا بهذولاكٌلْدَعلا نازمملانأ كاكضلان . 2 2 ور ولاعالاهّنَرو و دول دعلاسانلا

 ا كاف ثول وقباك ديلا واسم س فنلا ىف ماع دقةنأولب وأو تروا نك ناواذه ُنْرَواَذ 5

 | ةدقللا باي هلك اذه وهدسْ الافق لكلا لانغأ هيفىذلا باتكلانا زمملا موضعي لاقو ننعلا

 ظ ناز هنأريلا قاب نان حاصلا ذيئاسالاب 0000 عئاس امم الاو
 6 رةماشلا مومو مقالة لان اوقو كلذلشي نأ ًأىنبنيفةقثلالهأ #1 «ناتفك

 ١ هيغلاتو هتنردقاك نر ىدنءنالغاام لوق:برعلا ىنار الانبا لامك سابعلاو لاك

 د

 ودق انوار از ومهارات قيد تايد م - مهتزاومهتءانعم

 53 لكطو ابق نلاتدح فو هدص درداذالذلار رو برست انا *1اَنّرولاةئواضنأ

 | هع
 حقو 1ىحلفلا عب نعمل سو هيلع هللا ىل_صهننالوسر 0 اش

 #0 هع هه

 ضصرتو ريدةثهنالازورزكا لهجروضةمو لاكي ىح:دنغلدرلا ةفترونامو َتاقَترو

 اسوا <ءاهؤا ١ عد يد

 ا لاك ضرر ىح ةياور ؤودزو نأ قرا عيب نع ىمنئرخأ قير طىفو
 نارخأ' ىعبلا هتجوولاف اوان زولكت وكف اهدي واعرر 2ك ضراخلا نالايز وداسمةرثألاّنا

 | ضررا لبقوعطقلا طرشي حالك ااروهط ل“ ةأهعااذا هنا ىناثلاو لاومالا نص امهدحأ

 1 ١ هدور ةادس مهدد

 ا | ٌكّروو الشر لاقي مواز أءهلاولك اذاو هلا تورس مهورووأم» هولاك اذاو

 ا 0 دتزاومهردوام رن 7 « اذهر النا
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 اورو راقد ول اول * ةردشموام الح ًاريفاسصتلا لد“
 هى 0

 يحاول وح ناستاكلا تدل 5 مهودغن ءانمخواةءلعادلهد

 ذهول ذو ناز َوونَراَومْني دحلان تاو ريفاصءلا هور ءشقىذلا ىرب نبا لاك

 اذا



 0000 أذذذأذأذأذذأذذ]ذأذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 00 (ننؤإ ! ' 'نوذلافرح « واولا لذ 1

 وس #

 ندوادناىرخ قود لحوم ةياورفودرلانودوَمناكه نأمل ىذ تندد قو ةرغص ١

 ا ا ديلارب.ةلادبلا نوما ةرغو قاسكلا لاق اهريغصاد با !ضقانئأذبلا'

117 . 

 الحرم ذي تبان" نتا نسح لاك نودو موه هن دو ىرخ اةماةيقودءونأ لاق 00

 دى رؤسو هد 5 ء
 بطيخ اهلنا م ةتودومءاذوسُل ماو ودع اي 1 |

 دولا واضا داو تذلواذا تنَدَو أوةأرماتّددَو هلوقىلعادهاب.ثتيبلا اذه ىرهولل اذروأو ١
 : أ

 رخالاق وتيبادشن ووو ْ

 ايدي مدس بتءافل «-اهلك "لل ثشلطدقو 0010|
 امرؤ نيبكسملا قسط نيدنلاوقنعلاريصقادلو تدلون راو 7 أراد و لاشي أ
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 ف ةوةدمى أ نودوموهفهنت عقدي 1 انوشلا تندولاقن و ريصقلاند دوما ل قرابواض كلذ تاتا

 ليقو باش نب عمم نم رفع ن ودومو ةدلسا ةقيقد وعلا ةريصق ل.خاخَدلا نم 0 راو دا

 ةمرلاوذلاقتبابشْياْيكسْر |
 ١ راج هسرافو وذو 5 3 زيا نطءاَدَءْندكف :

 باعالااشيأ دولا 1 ا :وعلاو ةمعتلا ن ودا ىلارعالان ابيذبعلا (نذر)

 لاقو ٌتابرواهدم.ر :يلهاخلا قاتل ىز [اس نرايلاوة د لاوذلرو «(تد) ملعأهلاو |

 ا رخ "الا ىذاج رهانات 1
 هضم ورح هد س95 ه دع,

 ثمن ءطلاو ران لاذ ةزو من الالوة صمت ددعأف اب هاه

 لاقت هنو ضعنعىأ فربخ أ ىارعالا نبا لاق .فوربصم ريغ ةنزاشيأ هئلاقي ونبات ا

 ىلرعالانيالاق' لرب ,ةحاادو دل نقلة 5 لا نا عت برعلا تناك |

 قرارك دهر وهلا م لاا ندوَتلادوصتمولأ لا ميعنلاوٍن عدلا ةثكث وتلا ْ

 مدارك هش * لفت ثرول ا ثبللا ةةللاوو لا دولا (تنوإ) هعضو»
 ا ال ال

 س 9و

 نسطسهناَو ةغواطملا ل ءلذامتالا لعن وكب نتا هيو ةيزوانزو ىلا ترو ترا ةلثسو

 اذ هاولاقو لال ةئيهوهام ارد_:فع ننزل نالوا يل لما !ىلع هءاؤاج نزولا ىأتنزولا

 2 م

 هي اك ب 4 ا ميه تا

 ( رع عباس برعلا نا سأ 3قلا]

 اذكيرضاانذوت:ااوهلوق
 سوماعقلا ىف ىذلاو لصالا
 افلاولمهملا داداانفرصلا
 حسنا ضعي ىفوهحراشلاف

 ها هررحو همأ برضلا

 هروعم



 وسر نونلافرح « وا اولا ل صو ْ نا

 ظ ص .نيدوذؤهعم دشن وهنصيؤ هيرب لازال اهضومدخ اخت امراطمألان منيدلا ثمللا لاق
 ا هام

 ْ تاي ندا فرعيالو لاف فطعلاوا و تسيل لص[ ى هو لعفلا"اقنيدو 26 ةواولاو أ طخ اد- ه

 ا رافال 'ةقسضوم قكلذان 2 ذدقوةناك قداز نع رأشلللا نمت اذننه زلافزاظفالا

 أ الدقن هدتلاب؟ىث لكو نؤدومو عفنيلدل ىَرَتلا تحت هتثفداذا دلما تْدَدَو لو ةت برعلا تغمس
 مه

 | مانا ىنسخأ اولاهورخ جلا تنزل موقءاجو هس اذان هدا وزلا كلدمونجتماو

 ظ لسشباىاءوشلا َنَدئاورضصلا َندورظم* اينلاقي هويطرى أف ربئبا لاق واد تأ اةفالمنازه
00 

 | هلي ىأهلدودقباهاباهاصودق: ره ةعظقةيلع 9 ريع ا بعصماثي كح ىو 1 ؛ ئةعاضتأ الد 3

 د ثيدحفو توذوموهفانادو وات وتب اذا هلدادلملا اودقلا ٌتنَدولاقي نيلي و عضخل ءاع

 ملت ىتلا«املاو ىلا عض اوهثادولان دارأ لادا اوسَرْغل رس خبل تناك اًسوّنا نام

 هتوخاهرذتف نبأ ليقع بن مل ثدحولاف ميدألاٌن دوم ةوتيلامعلاموندو و شارغلل

 نياكوزو مالكال هنال فضلا نم رك شبام قى أ شبام قجاضغلابه ريا

 نا اصعلابو وقدهانعم كاك اضغلاندو 58 وم وق تان الاد نا او 0و

 هنا و ل اباهفارطأ #ن هن ةنوئوطبعاكل كيكدتلو و

 0. 1 م و سو سا ل)نم

 قئالابقلا سامر نذولاو انَرْصَو 59 ةكزعلا دولا ةوبطرةوندو تح نديم

 ف | 0س مو ةماعلا انهؤ كولا خشم

 دشنأوهناةوفاوذخ وو دولز

 4 ني ١ نيئشاوراغل ابقي 03 نسوان نس 38
 "ذي

 وؤَءَد

 || قارعالائ بانيو بيذملا انيبب معزي عسب اان ةرغلاو سورعلاتندوَو

 ا | [دوئثلا تدوو ىعملااذ جيه بش الادلا:ُنْدوتااروصتسوأ لا جيعنلاو نهد اةراكشروتلا

 00 ىلإ ارعالا با دشن هْعَسو نصت هوو هل دوو ءرصق دوو هلة

 ا 5 نيو ىلا قالو * ةاولم حامي

 اناث مير لاه اني [دو ران رخ !لاقو

 اه ق النا فال نبك يتلا قدا رتضقلا نوادوكاو ندَوملاو لب وطلا لخرلا تعمل
 لإ ىلع 1 5 ع "ل 536
 ةراضقة ودون ةأ لها ارو نيدتلاوخاولالارنضق عمبندهتلاف وبان دي حاولا ريصق عمم مضت

 و



 ككل يي يفلا27 3368

 تن نظن نضل با سيحل ب ديلا ا

 ةَحودااوداسفلاةنَْولاوْلاَ رشو ا رجىلا دصقلا ع نسون ارغألا نإ (نخد) قلْرلا

 انضرن (ثدو) *.نونلاف رح « ىاولال صذ

 ©«. تو

 هردصإللا صام سدعأ هلوق 55 ف نيسجولا ليعث نبا اضالغلا لمكان :رسوالاو لاق »* نجوألا دب ناب سس 5

 ا 000 هلىذلا ضرالا ىف لخادلا ىداولا هيف ضراث؟ىَ ابر داولالانينيَرلا وكب الوبهدما سول للا
 ق يارهدصلا نحرحلاو

 رفصم ىأنح رعمردخ اموهناجب ريض تطرالا بنتي د عداولا نحول وتنلاو نول ضيتين ب جاك لَو

 هبتك هلوكش ها نوهعلا وهنسانلا ىأىأ ةيسْعو بيدهلا ف ناقو ةرمتبشت لو وقمت ءاكحو هللا ع - نو نم ىأقردأ

 ىوععم «#» 9! جه

 لم نب صال ةبقاعملا ىلعنحأ بم يور وجاد دانة ة ديننا ذا أل

 وكلاناو اوكمالا لعمان: 51 تالا نجاولاك بانر .قيختلا

 نعد زأرداو ىف رعاشلا انهما قريب الاف ناعمه اوم مةافقلاتتايطاشلوق

 تدب لا ليةوىداعسلاليشط

 م «ءعووو كَ 0 1

 ميقتسأو ىلءمكحوعت »* (يرلكفركل لهو جرو اللا ةيعملا

 نحاول ىلا لاما لعدفوي سلا عويس همونقا كا لعتيدلخ فو

 -#ثةس 9و هس
 رنتك هلعشم يو ةدد از ميلا و هدام بونلاز اًصقلاَن حو لاقل ةقدملاَ ىدوةلصم عج

 ا

 ىلا فاعلا .ن نآاوماهلص أ ىلع ذنبا اقفل ل عتنصم عج ناب 17 (ةلاوألاقو
79-0 

 . :يدءلملاةغباناالاقو هغامددنعنيليل قدي أدل اهب

 اربي | أو ف ايضآ بس * هول ا نينو و

 اج نم 08 دا دونت لجاو عجل وزنا د ىلارعالانيإ

 ع ركل نحب 1 و ابعلا !لاق ؤ يي لابنة ميط ودلال! (نحو)

 نيطلْبولاو كال اول نومتلاو نطبلا ملغع ا فارعالا نبا بيذهتلا كلذك
 وم اوم

 ع5 )هرم م52 2

 لاهلي عونميكأ نيدوؤ نودومو ذات ادوواندوةندبو ذلا دو نك ْ

 ايلي اَقَصا ندَْك فال نعت حارو افيد ع تاطيفاعللا

 الد امكحاصعلاو بيذبملا ينعم يراها اىدنعولاق متي ءلْوقاذهدديبس بالاك 00 ْ

 ىف ىذلااشلب ىت> هلوق

 هىعصم هأ حامرطلا لوقو كام دارا ةرف تعامل ناك صا لك ىنعملا نأ هتقمقح
 - -آ

 - و

 نيدودوهعمحافأ أن وفد »* اهم عزان لل مَع

 رعت طم ع ندم ار وظعىأد دوهعت اف بك كرا ناقوُددارأ ر وصصولا لاه

 هم د5 85سم

 لامن يذة بج رتف ىرهزالا ىحو .هتلباذإ دوما كدو نملوابم نودومىأن يدوهوقو



 نمنثوأ هلمكتلا فداز ٠

 ناك ايطح 2 كح ئ لا

 0 و وهل_جاذا نا وأ

 هتيطع تازحأ اناال_و

 نتوعساو نو«لاملا نئوتساو

 روم هاىوقو قئشلا

 ثيلثني ملا: فجولا هلوق

 ةماككوكد ركلاروواولا
 ؟ يبل تدك ةلسألاو
 معتم ما سوماقلاىف

 ١ افؤنلا قرف :غااواولا لصف

 ْ | تناكواهوفوأس اكو ةضذو أت هذوأ ةراخوأ .ثخ ن ملا لك رغلا دنعنانو والا لصأ

 | كلذإوهدسنعتو همظعتلاثعاكو هوت ءلصا|تيضأ ةراصنلا تناك اهدكتيءتواهي صان برعلا

 القل شو ى ةصالا ءانزنم

 نجو)

 هله رع ولات ىراصالافوطك * هناوامافعلا فولت

 ؛ قاءفو لسوق ص لا ىلع تمدق تام نيد علا ولاق بيلصلان ولاندارأ ار

 ضرالاَتند 22 و ىشعالا هاعمإك تلصلاهيدازأ كنعنت ولا اذهقأ أكلاة إن هن

 ْ رش ارسلو افلم و ٌتطِبصدقوةر ااوطقةطولل لم وأ و فا ارعالا نبا نع َتَرطم

 أ دعم ااراغصراراك ن نق 017 للا نو واوا هغماهدالو تأكل الا توما

 !(نج) م رباشاب رتناو ونسي ل هم نازكيتسا لاما رار واسال

 | ةيطاوةنجالاو واول اوتو وتو. ديس با ارجلاو قدا يدا نم عفتراام
 ْ ظ 0 نااتدلإويفوفمبولانمانت وار نرد لدا ءاكح بوقعي نع ةرخآلاةنْجألاو

 أ قنضخاشلا مظعلا نمهمدلاو نبدي امقركوه ليقو فنألا ٍقدكَو نلت ناب يدا

 اهتزت لكل هجتسلاكتانجبولا ن تلسمناى اعلا اىنكدو كت رار ماع جوا | هحولا

1 2 

 ردد < هو -ٍ

 أ قارعالا ب١ مهلا ركل نبَولاو تانجو يظن نيو لورا ذه ىلع عجب كدب
 اونا يعبختو ناك ف تحألا ثيدخ فو اهظلغواه هول هو هنحولا تمهسانتا

و ةراجتاذةبْلَصٍ ضرب راغلا ولهاكتلاكربخالا نجاولاو نيجولاو جولان . و
 وهلئق

 1 عطط ثيدح قوةراجا يجول لبقو طءاغوهوالب راق مفتر وداقتب ضزرالا٠ نمضراعلا

 0 وهم موس 9و ءوضص

 000 ونيل شالا 0 7 د نحو ف ىو (توانحو عفر د

0 
 : | شالا ىه انيجولانمةقت_ثمقديدثةيْلص5 ةدحتولام 8 .ةطالغقلكلا ةسمان هانحو ةقانو

 متاع 9س

 َ مطور ندناخوردداما نارام بنس ىهموقلاقو ةراخلاوأةيلصلا

 نيو ألمبلاةناظقوةمضضلاة سنجل

20000 

 ايش رشملخلا اقوول ميشال لف !لاقوإ ورخص ةراخنوف وة موهونضوالا

 ْ همو همو9

 0 * كك دهوك اعاني 5 :اًضنأ ايفو 5 [مبريصبللا ع رس ءانحو 5 ريهر نب بعل

 | كعايةنو موس قنابل بظروف سد اوت ثيذ علو 'ةيلطلا ةلفملغلا“انحولا

١ 

 : ا

 ةيؤرلوقفنيجولان لا ندجوألا ارعالا نبا نضرالا



 ب ببي ري كينندسةسستنب

 كا (نثو) ٠ نونلا فرج اولا لصف
 لب ءهع

 نول "اسما الخ ىلع #2 نمنح فا. فراطمأ هو

 ريهزنب بهكل ىربنبا دشن ودول ىلع مودل امهانعموهاتلاوءانلاهكوريلاق 0

 نتا اولاناكملابر 0 ةارّشلا عمق ٠ ثراحو رك لا وهو د

 ْى ::.كا ف[ الد شناوناكمل و تيئاذاَن انتوا 5: ريو الاكو ىربئنا كاك

 ىدْع 2 نانيرع أن ىلادقم * اهنا انخ  ىفلرألذاهلكتأ

 5 ةوخ أمم هني 3 ولو ووو مانا فورءملاز وضنمو لاق داو ىنءعنووتودقو

 اذهيانلب نثر عمسألو روضنمول ا قّرفتلا لق ىةمّراللا حانتصلا فو ةمزالم ان اوما

 يأتون :ويومريغوماجملا شو ىرهوجا .المأ ب رعلا نعلطف-أ ىردأالو لاك ثيللاريغل عملا

 لب ثمل ةفاناوو ةيئاوملحرلاَنناَوَو اهيفةمايالا اولا مهر ادموقلا ياو و. عظقتنلوماذ

 لق ويلا قةقلدبأ ارلدكد واوملا الجر جرد تنل "لطامملا وةلواطملا ضي ىهو ل ةقياُم

 090 20د أرا تو أو دِإ وال مساء رصو د دال اوللماةسسوهذاسوكتمنإو ىذلا لا

 ميرال دولا ايدو نكل0 ناوي دأ تاك انة لا رعالانبا . اًمديَتداواذا

 دك ارلا ميقا“ ننال ولا ((نندإل ةرفكلا هيلا, ةنثول اوءاتلاينان اه ةغلاخماةثولاو يرغلا

 زيف اولا دنع وب أ هاك يذلاو لاق تيب سيلودي ر دنيا لاق نتودقو عادلا ت باشلا

 وجو نات غلنتاولاو نئاولا والادب ر دبا هركست أن بأن مىردأالو لاكن اكملابْنبو يبارعالا نبا
 ءاثلايىوربث يللا لاهم . +. نئولاءاذصلاءا بخ أى لع . هه ةب زر لاعهئاكمىدك ارلا يلا شل
 ءاتلايثتت نيوفورعملار وضم أ لاودمجاو قد اود :ودهعلا ىلع مودل امهاتءموعاتلاو |

 ةيثولاو المأبرعلا نع« بغذ- أ ىردأالو لاك ث رللارعغل ىنعملا اذيهبءاثلا 0000

 نكن ناوقييدأت ناكاذاءاثلا,ةنوثومق أ ضاو .-هل-يلذلا ملا ءاثلاةنوثوملاو هرقل ءالاب

 نيالا ثودباعكرمبلابراشتي سلا ىو ريغصلا ْمصلا ليقوناك ام مصل نتولاو هاند |

 سلما نمو ضرالارهاوج نم ةلومعمهبئملام لكَ ولاتأَمّصلاو نول نيرو *الا
 اهني قرش نم منوة الب ةزوصلا مصل ودَعُفتَسْنيَو لمعت ىدتالاةرؤصك ةراخلاو

 ىدذ5 موو موو م

 كامب وهب هنو أ عمو 3 ياسو عب نيس ٌْ



 ةرابع لا نواهلاو هلو-ق
 نوواهلاديردنبا "هل هكتلا

 ةموهذمىلوالا نب واونىأ

 الو ميم ىبر عدي قدي ىذلا
 هنال اواولا مهب ىأن واهلا

 مسابرعلا مالك ىف سدل

 لاقوا اوفاالا دع لعاف ىلع

 هعمسدنانوواهلا ىفدي زونأ

 لاق و هردغه ىبع م يسال دم

 لوقتو ”ىبملا هباّك ىفءارغلا

 هيةديىذلا نو اهلا اذهل

 هسيتك هانيواوثوواهلا

 هوي

 ىذلاقورعلا مضتهنلاو هلؤق

 زوار تاما راجي تن ثيدحلا فو 0 ان لأَن ءكوذرال ئذلائادلاٌنيعَكأ كررضف هءلاو تنلهتلاف

 ةيوريعم ها قورعلا

 ةبعق ةكاطط ضي ةزعوخ لب ةؤنلقلا امو هل قو بن انيتولاو مدلاه قو داوم نم |

 ا 2-9 7 1 .٠ ل 2-1
 ا ةنق قدي ىذلا 2211111111 وول ةاقلا قتل لَا

 ١ 50 معا لو “, هد 4 2 ٍِع -
 ١ الاّمثتشا ةئيئاثلاواؤلا ةةماوفذف نيناوقونوناك لثمن واوههعج نالتوواه هلضأ ناكل بق

 ا - 1 مي و , جال

 أ 5000 لثا فولن ةالوتمتي ياخ ف ١ 50 وىداولاو طئاغلاو

 ا نو اك دا قبولا قرط الاس نا و هيأش ى أمال اذهُناَمهاَمَو نوف

 و ةهمو ةدعو

 1 ىراضنلادا: 2 نمد يع اهلك دري لاو ندرولاو صرتملا 1 نراه ( لدعأللاو ةدئاز

 اة لع أهللاو اوةدكأ ىفومهلارث [نوأ
10 

 ا 71 1زسأولبقت هلا تكول نأ ولدي (دادإلا ف (داوار تبسن) 8
 لاقرب ابلاةبأو ىه هزودنمو ألاف قالا ةبراشم تناك اذإةثأ 0 انقل ةناولاَوةظلع

 ْنَدَتبلاِنْمَعْنَْوَتلا كار ءالا نتا قلد عير لاول 5 را هتسقلا وذم نول اثنا
022 

 لاتةئؤقجالاوهو كارز را ةاوع زن هوشأام نوت ازوصتمولأ لاق ناك لذٌأئأرلاو

 كس هه 1ك جو سه ىمو<

 أ قائباوالو ٌرءاورادلا فاما قايعللا 0 ةعكوضةأخ مدامناوؤمحالا لدحر 1

 ايو

 1 اذابلقلا قرع كولا (35) ٌةعوَللا ةنب ولاوىذالاهنب ولا كار ءالاننا ٌدح انويفام

 0 0 يا ه«محاضتامعظقنا

 | قووفلاقنعجبا كلان بالاك مالقيت خيس:ب عل .ثىزأ ينو تعطق

 و هو 4

 ٠ |اسم نع دولا لدق و راقملا ن ماس نمل 02 رع وشل و 1 00 را رمل قد دومدلا اهلك

 ةموم 2و4 2و موس د59 داس

 طقرالا د بجتلا# هموَو باص مو هنو و نيو هماوأ عجب و

 4 '. نؤلوكاو لكلا قلعنم * نينار 1 نبات ل
 موو 5 وهج اوس 1

 باصلا نطيتسي رع ف قس اؤبأ لاك نقول ماتم ازعل زاتلافو هن 72-2 وو
 هو

 ا | هامل نئاولاو هرماقأ و تدثانويوواشتو تاكملاننتو و قورعلامضتهلا ونطملا هيلا 2

 _ءءى
 فزد نازمر قربا ىذلا أ مادا ئاولا"ماو تبالانئاولاو متاذئأ

 | مقلق غراما كال كبل بهذءالىذلا نيل مادلاءاسيملان هنتاولادي ز 5

 5 يلمس 2 تالا
 5” دع



 تنيتيطس نسا ب يي يح يي يأ

 . ِش 6-5 2 ةض ١ ع . 7 1 ع

 لاقي قةرلاو نوكشلا ىف هن داعود وابا ل برابعبا قرار اسرى أتت ىلع ماكتو

 (نو#) كلا و !نوّدلا فرح 2# ءاهلا لصف

 ابي ىو بحبح أمالسلا هيلع نعناجو .كإ تمر ىلع ىأل بنيه ىلع نشل
 نى عفنضْغبلاو سلا ف فريشتال عي ليلقتلا دمت هيلاامةفاضاو ءيفطارفاالاد قُم

 ضغبلا فال و مد تف بلا فتق رافق ْن وكت الف ابيب ضيغيلا واضيفي يشار

 ناو تعدل قد راو و4 ارش نان ون نت لجرو ندَبغ لعْماكت لوف وقت او يهتف

 كوهلامسعاذخ لاقي و هشغيفالوة مح ىف ق ظرفال ل اوي مالا دباس لعشر لج

 قدس أل هنا ودن دوهال رم نما وهادمعدل كناو 2 وهاانه.فذنخأ ون وهألا ثدنأ 5

 للان هاانمذتو ففعل نيهان حدة برعلا قار ءالا نتا نوهالانىأ 0

 ريغلافو' سهلا لمرض اواو مهو راسملا ادا ىكصونلالاقؤ:
 ةص اهم بلا وع

 نمل عبق نيعو نيه ل يقف ف نقل يعل _سالا اودحاو ىععذل ونيل اوناش وني م يار ءالائبا

 رعب 3 تح قو لهشىأ أنيهونيشىو واودنمعو ةلوهدمل او راخرلا وة بتيكتلاوو كولا

 ىدنع ضخ اوم ولا ىِذنعنفرداوتلا ىف فيقع دبي نبش الث ءابفلاه سنع دللا ذي
 5 5 3 5 هم هو

 ىدنع ةفدتساو ىدسنعفأ اوىدنع ف 2 رو ىذنع فراس وىدتعهفرا واعد -:< خيو مودلا

 و هدو

 راد ا موشسادحرتساوئدسنم عقأيشسفتو

 ةيلغاملا ءارعش ضعبلاك ةيلالبا يتلا وعم

 ران اتوب الواب # ىو أوس يغأنألَمَوأ

 راشوأةبو وأن يو دوع * كوسيف مأر ايديلابتلاوأ راد ل

 نمددعلا ضال طاطغالا تلا نسدهْو أ اضي نينثالا مومل لاقي وفرنا

 ىازلاوهدسئبااك قاداىأىأوهنوّهلاى أى ردأامو لجر مسا نوهآلاو ىناثثلا ىلا لوالا
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 خب عير دارأ ديس بمكب كوالا د ثرع يرق لااق ارذبتوز نيل

 3 ممم

 نوهلا توطين حاد كلام يدار ئباكلا نبا ةراق اوعمذشموب نقلوا

 نودهلا نملجرلا قف ةةنانكع نوطيف
 ٌمَِطلاَلمَداَلنم لاك »* انور ةرامانزعم

 ةراقلا تاذن د كرد_مهلوق
 اذكه ملا نوهلا نبا نأ

 ررحو اني, ديأب ىذلا لدالا ف
 قري ثأ لوقو ةرايعلا هذه
 لصالا ىفاذكه م سيت نع

 ها تايب

 صم

 لفحام 5 هلوق
 ىذلا لصالا فا ذكد ميلظلا

 فضملاهدرؤ ىذا راثديأب

 ةدامىحامصا| نتاصو

 عج فيناددملا ادكو لوق

 لاثمالا
 ميلظلا لاغجأ ١ لثملفدق

 ما ةيفافلاوةياوزلادرحو

 ءيبنص“ ان يي سس ا



 عنوه). ' ١ كونلا فرخ.« ءاهلا لصف سعال

 | نركتل هت تفي وخلا 5 لاطغيوبغ هوه هيلع لع 5 سقلاؤ هالاقو

 سب <و

 .١ ىوهطلالَدَْيلاعو ةعواطمىأ هوه دريغىؤرو لجداج "اك ةطلغ
5 > 

 أ. نو رفاتتإ داني ىهلابو. د« نوهلانإو قرانا ءاود 6 نمر نم نم+ واد

 (ًةاوكر انوه ىلع نويل ةنا ليعتنبا نوهلا نبني ارعالا نبا للا نيكسنلاد :رتثوهلاب

 ةيب ضعب ولاق ناوهلا شي رقفغل فثوولا لاك ٍنوشىل لعكس أىاعت هلوقرفءاز هلا
 نزل نوه ليات نالوةثن رجلا مم انكم ل1 لاهو اق نولا «يشالاردضمَنْوُهلا

 ٍ ساي هيام ةلريعبلابرعلا ن ملح اراب ىاملا اذنه نا تازاولا نياكه قزملا# مويلاذُم

 | هقلا اع خفلاالا» هولون ل نوه ىلع ىةليفأب رعلا تلاهاذاو نعل نفت لوقت هناوهريغ

 | تينمكلا لاقورافولاوةنبكليذها جئوةمر لا "وم ضرالاىفع نويل لج 27
١ 

 موقالوروخالتاّيشعلا صدم 35 اًحتروُ را ناد يوهم ...٠ ياا

 بهذمو توهم عجبني راهتركيدأن وعمد_.سن الاف
 ' | لج نوزاوهنعجبنأ نوييدس

 دهس دس ل
 | ىذلا نيهلاريقملائ ءوذلا ناو نوهلا ىرينيا لاق ريق نوه وشو ءنوهأ عماد نيدو نبه ||

 ْ ا أديِدشَموم نا ةدّدلاو ناو انوهلاوهتنتناروتوا وان الفتن 1لوقتو ةةماركال

| 
 | شوقفتلاةناهادب ثا #  سوفألا نوعو سوغاي »# داود كلرقخلا

 . نوملا ىلعىضالو سالي * ةيعارقلاهذإلايملا ٌ
0-7 

 ١ 5 اووي هلا وثوهلاو اًتاساعاوطمناك اذاةنوه ىئنالاو لدتا نمثنوهأ هنا لاقيو

 سم وود كس 7 دوم نيج

 هيلو سدي سنا لاغإ ثوبيا نوي موقؤنم وتوم باو نيو نبه لتجد راقولاوةن كسلاو

 | لال: 1 كسلا عم نيلاردصمد ديلا نجت الع منوف لعق دبش

 | اال تشل م 5-5 نما فاس 5-5 * انافامز 0

 ئئونأك مب ءاورقوشرثتلا اذنيلاوقرلانول ا ناو نلعدقا ىل_طصهتغص فو

 نيهلالاقفنيهااونيما ان لولا ن نموغونوهألا ثدنأ 05 كوه اريغصُ اني وهلا

 ٠ يلقدنأ رية درع أن عةرخالاةنوُوة نأ اونا ن منيهأاو ناوهلان هه

 ف 4

 بول انعلا اجب ضرالا ىلع 35 وهو ىاورلا نع ءوخ

5 



 08 (نوه) :اونابرال « ءاهلالبعك

 ىارلاكوقو 5-7

 "يسم كيلة نا انهَّتالْلَجأ ف * 'لَمكدِدعناعْتالا امى 1

 و ةرما لانا ىفالا لعمال اولخرا.ىأءاهابههلوقو. َتدِهُذْث دس مالا يذل لود |

 1 رئيسي 3 * ايو ٠ سلا
 0 8-96 كيل

 ىو 6-50 00 , . اذا. ضالة
5/1 9 

 نوهلاوناوهلا مضلابنوهلاو ىزمللا ىذىأن وهلا تاذعلاة مءاصت مدس افزي زعل ليزعتلا أ
! 
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 هع يدم
 ىأهسيلعْنودأ اوعورنز علا لب . زسلاق و ُنوهأوُن ةوهوان اوه نوبَناَهَ .ءااٌضيقن ثاوَهلاَو ا

 ةعجارانها اهلا ل يقو .هريغن معمل عرس أ وث لسرل ةنال ءلضاغملل تنسدلو هقل نيه كلذ لك أ

 !ىفىحاقي هاله اشنانمناسنالا ىلع نوه[ ثعبلا نآءانعمو ناسنالاىلا
 هيدسأقب الام ني

 رعاتشلان وقكلذ ل ثمو ثحبلاوةداعالاف

 لوألا ودعا ع 5 لبو او ىرذأام از يعل

 نايا ي طي و ون ةنالاهللا اول أ مسالاوب فسادا وفن( دعا ردو هلاهأو

 ةلانعق ةراسشالا نمةناهملاو -ةدئازاهعموهئم“ هلعتةمتاوهلا نم ةناهمللاىربنبأل اك تقغضو
 سمس م2

 اهفدومبملا خفي وريني هما الوفا انثي دهافو اريقح ناك اذا ةناهم نهمرد_دصم

 مس.سالاو راقعتسالاوئثلافافذقسالاة اهالا نممشلاوٌنَهَفْمدسقتدقو فينزل

 هلوقوهر ةدهسا هتواهتو هينا مساو هعضوماذهوناو هلا | ا
 هرم مد ةمثددني وه ا < ل

 ةعقردق رام 35 نت ريقفلاَنيهشلو

 فيتىأةوثلا هنلغ َناهْرِدَضْمَنْوَهلا او غ6 وتلا فت نيبال ارأ |

 اولاك 1 4: وه :.أعدملاو فخم نيكو ل مم ىأ أر عك ىلع نيه“ يشوه ففح -وه]مسى هيلع هلا هن ب 7 دو

 يشن لاطفال ثأب تقطانغ اون ترعلا امج قظنتا مءاكش 17 زئالاق ءالعفأ ىلعءاتيأ وائش

 ئهىلاةزغهلا تمدقم ءالفق ىلع“ اثم هلصأ ليلظا لافوا شفق : :ندهلا تفذخ هت انلسأ

 ٌناَوهلاَت وها! لتس قود عاوُن وهلا وثوولا مهضْعن لاك راع ااا از زو ودا تراصمال

 دشنأوقفرلانوهلاو

 انو طرملاءادر ف ىدابت 5-5 موهتاذةعيدولا ىلع ترم
 22 ل

 (رشع باس ٠ برعلا ناسل 5 ١

 للا نمزخه ناك اذاهلو_ق

 مشخ ةدامىف هداشنامدقت

 ةضفلا:انث لا سعزهناك اذا

 هناغل نمسداوهرخآءارلاو
 مم ها انهامباوصااف



 اذك تنهتالو تن هلوق
 ف و انهحامصأ | اولهالاب

 دعيواوب اضدأ ع رقةدام

 "رامكتلا ىف ىذلاو تنح
 لل لودالا قد وأ ىف راهفدم

 حيرت اهيلعو اًنيدأب ىتلا
 دقوحيزهلا نم هرطخلااده

 هاف ذحلاو مرخلاءإ_خد

 هريدعم

 ع هد 7-2 ف

 | نق عل دحْفو ةئامالا ع نال موهو نم وم لصالا نوم ليقو تنك ١
 1 هعو «* ه-و 8- #6 هرم / ني و ل لا

 (ننه)“ ادلب وب هاهلالصق + نإ ] لكل

 ٠ نزين مهملا ىلا ب وسيما ان انجل يشيد ينو موب زلاةناهلاف

 لتي زعدقلالا بحب ودح ًاممب) ةحتردلا هذه ةرلا لال اذانومب قع نبقي داما ةنانك

 نايمه طسولا لءدشيو و ةقفنلا هنف لعب ىذاللاقيو ناين مهمقطنمل لبق و كتل انام او

 ْ | نينامعنلا ثيدسح ىو هولزع ًافاعدقهءاوماكتدق تزعلاوت رعمل خد ناضهلا اولا

1 

ْ 

 ظ
1 

 8 قحالاو: كدلا اوةقطاملا قهونابمسه عجب نيام هلا اقوم كب امن مكتا اوك فخأف

 أن
 | قلتم

| 

 ملت ىلع متي امها اولا زلابيلةئاثلاَبا رلام كلراه ىئاالأ 0
 20 م هر الا ماو

 مكي موي نامعنلاثب كده ىاهتلا فو لن ضاوي مهل انما

 مولا هيلع قيد صلا تسون نعرشا اهي دحرتثالانبادروأ و راذالاد لق توم نهود

 كغ

 م١ .هطركيلوانل هلآ ف ةارنأ نسحتسألِفا لا ةكتشاب ولاعاد

 ونألاك قرا ى أ ةنانهالوهناف هنامرعبو نر ذل دقن خلا ناطانؤ مضل هنا هلا

 ظ نيمانةكتطوهام لاخلا الاطر عيا وق نحنا او ى مالا رس ان
 | ذي رتئالغل لاقفةنانثهلا املاسف ةلأسف ىارع ا هتسننح هودنان» و تتانم وهام تأة تاهو اق

 ا ”لكو مضل نونلاْناُهلا برهلا نم هتععس اذكعو ىرهزالا لاق نباوصلا ىلا عجر لف ةناتهلا

 ا ردح امولثملا ىلعوهوري+ نم مئشىأ ةناهدبامو ملا ةيقباسشيأ ةئانهلاو ناك ةمصق

 قدزرغلا لاك قرط هبامىأ مذا

 رارةنانهلا ارا . ةقيقر ماطعلاو ليوم اوُسيايأ

 أ ذفانقلا نم برضا ونون عموهذاقا هيعاورب رسب بنو تببلا اذه: :.عىرْئنبادروأو

2 / 

 لاه نيزلسا ل ثمءاكي :ن(تندو

ندد * انما رادلاىأرأما
 00 اسم ي

 ١ «#م 5 ع - 95

 : نعاشلا لاق 3 2 ًانينهن منهودح اوىعع نهون !لاقي نينالا لثمنينهلاو

 ه6 ه 3

 عو رشم كلو 31 تنهتناويدح

 معا مهما ع+

 ا 0 ةنينكلاو نيالاونبتهلاوهونأو نحو نهب: نهنلا كيىعجنوكتدقو لاو

 الانترا ينك لاقيه نوْنَسكأ »* 6 ءالرادلا ارامل »* داشلأو نط هنن

 نم اس قيمض 5< 8 «ن مىوعام بارود

 ةناطدشا ماك 26 318 هنانهادبأ ن 2 ال ١ رح لاو

2 

 همس



 مال (نمهإ + !١ نويلا فرحان كيلالسإ

 د هدد

 اس اي را أ هلصأو اليوت هوريسلغ نط .1ن موو |

 هو 2ع ه-و ويه و
 نع وم عم نعم مهنميلاةفتارأوقار اوما هيف زازا نع ٌومراضفامهعاسقجا | ْ ْ
 سايق ىلعاذهو ىرش زال لاعداد كارما اولاف6 5 ةراوتق ةرها اولاخاك ةزمهلا نمل ديهلاو |

 قو تدب لرقامإو توم قطع نيمآلا نعجن ريسسفتلا ىفةاجام عم -_- علا
 + سرمبام قا لما نييشوزللل

 فص شنخ تنم نول يرتب عل ْ
00 

 لو. لعهلن ا ىلبص ىبثلا هيديرت رثءابم عقد ن من مماتي ودحا ئد هانعمل اق ددقلا ناف

 هتسدارأو ىزهزالالاق هيباق مي بدقة تاكل اذهب لح اذا تينلاشال تافه تيب مال
 ا

 تس ىف فرم“ اباء يإضة ىلءد ها ثلا كفك :وّدحا حلاق هن 5 يعن يوما هرب ْ

 لب ةللاعلا لاخلا نادل ىهووستلاب ختام ببن مفر وفك أفدلخ وذا

 دارأ ل بقو كفرمشي ها كاك ناك نعمل ْس هلو ةريسفت ف يربنبا لاق نطبق ا

 5 "قع ناكةمركعثد دقو هيحاص يلد دشف لاذ تييلا نلفت تيما

 نيداَوملااهيانرالوهواهللعفأا لع ثلا ىلع اتقلا هو قع نماياضقلا أت انج اكعأ

 قرتولتفا درا رشاش زل زاق ان عاد قامو لاك هز 2 هد ومالا

 زيثالا نبا لاق اودع لاش في نيدملا ىدحاو اهتز .هلا تلق اومجااصأ"اناونم مأقديدش دغتلا|

 ليج لوقف درملادشنأو انأنعماجأنزوقيو نسف ديزامألوقتبرعلاو اردن اىأ ١

 وا ل3 هل دوع همس هام

 ب قيةعفاهدوعامعأو ناك 5 اهماطخاميأ“ ءارو زةعبأ ىلع

 ناودورأكي دو طاريقب اولعفاك ءاينيعملا ىدنسحا ن نم لدياف فضتلا قنة أدب راما لاك

 "هج جفاف هع

 ىلع نم 3 داو هقلخ ءماقلا٠ رم4لا لاق هبلعامم مو ةيفىرا.تالانبالاقو
, 

 ركشلاو فرعلا ف يات همم د مدس ساناوختاالا |
2 

 نبال اق لاوقأة#بج نوه فولاقق ّوااار روما يقودان لمان انا
 7 هد وس 4

 نووي نشيل بيقرلاوهورخلا قو دزهشلا نمل قانبكلا لاكو نموا نها سابع ا

 ىلمامئاك وليقو يلعب مانعه يلغي 7 ريشسوِاق و ءريشلا ىفءابرقرتاك ادامه ا



 (نمع) .... نوتلانفزتا « هاهلالمف دق
 و هي س
 00 و

 أ تف 0ك انشر لعانر خل 5 انااا يف"

 ْ قلو نروح دال لقد لع .ةثلا جالا ُناَدهلا انادهانامس نام عثر حفو

 َ همدعقعا هسا

 | »ع جرخرلملا ةنرألام ذنكن اذه * دشن أونا ارعالا نبا ن نع ةجاحركميالو ىلصإال

 : وهما (هّهسو دى ووسع 0-2 دس

 نااار ممل * نر * لافو تيايتعتشس تلح

 1 ََن رودهملاف ئ ءرهزالا دشن و

 .ثودهلاوفالاةماهكلاوذ مم 0 ًامربواوعل انا

 داونلود ارد وناافدسعوأ هنتي تاكا اذان اد ماك نعهلا وخرتسملا كدهلاو

 ةباصانولا لالا ناديعلئمرلاء.وهو ىرهزالا لاق ءانلااوداز ةنادهلا لصالاو لاق

 ٌةنغدآفورعمل وو 3 رلاوهلاقو فنارعالا نبا نعرطملا مفيعضلا ل الا ةتدهلاو ةدئازءايلاو

 |: رالاق قاتل برس ورع همسأو ايش هيف ظتحأ اليا ترها ىرهزالا (( نرك (

 ظ فرع اللا تثىوترهلاهدم-هنبا لسا لمعاد .جرقلا نمبرضنوربهلا ىبتقلا لافو

 رود | واما لولا فلام نمسا اغر 2 اوتامنلا ىفاهرألو ةملكلا هذه

 الاهم ديس لاك نيةدشلا عساو نشر هع 6 39 تسلا ذل ىلع ىلا مأ

 ريفا معن لولاه عحب ىر عزالا لاك راطمسا روع (نم) هتدعام ىردأ الدرزذ

 لايت هلأ باك ىممألا» نءىرهزالاورو عالكلا ىِذ ند نط كروعونو ديردنبا
»085 

 ور

 ل

 ةلسقنلا اوك منمفروهلا ماعز اولا ومها نيل نم وعون

 اوه َرعزالالاك | سب ؟ءنبروصتمَننزا وهو قو سدق نم

 و وده لاقولو ىب لامس اناس ال 7 اوه "يل سقلاَنز َز زاوكىلابسنلاومقاقتسم مىردأال

 تالعل لس زاواهح و ناكل
 هما بومزص م ما سس # سل

 نيدرعشالاواكع ىأرامل 3 ب جل

 معا هند هب و

 نيننزاوهلانالعسقو #2 - ةقاطلاب نك 00

20 

 | لح رلا نكت .( نكع ( ديدتثل ارظملا“ يكل ىارعالا نبا 1 ثلا لمع (ننه)

 : تحسس ودنا هربنا (نمهإ) بدول مز“ دبا



 ل فس ىلا تفل

 ؟ (نده)., !, .نونلا فو «,ءاهلالضقب

 نجاهلا تا برعلا لوقامأفمئاهبلا نم ةري ةريغدلا كلذكو غلبت نأل بق وزعت ىلاذأر ما مكس

 رينج لجرلا ثم ضاقت ةدسلفاوملان ع ىرهزالا .(نده) لؤافتلا ىلعفداولا نع

 ع هس عرس

 ةندها ا هديس نا اديدشأب دهمان اريح هيدهو كلذ عندا لاق فميلع ناك امج هند يفهيأب

 ىلذهلا ةماسأ لاق بوما دعبل الاهل ْ

 بوما قدح نثو #2 بير ةنمّدْنادهلاانوماسف

 9 - ةهزغد اع ب ومن مومو 6 <

 تدهيتدهو 5 نود مولد 5 نحارلا ا لصلاق دسم مشينا انوا

 عضل ل 2م و

 امهنم ..الاو «ل-[صوتداهمهنداهو يدعي الو ىدتستت هئكب فاودعو نكسسان انوده

 ٍنَحد ىلع ةندهاهدعينوكي لاةدّْنكْملا ارك تل وهيلعمقال م ىنلا نة ثيديدا فو ا

 ةندهلالصأو هيو ام ىلءموقبولق عجرتال ثيدحلا ف هريسغتو ءاذأ ىلع ةعاجو

 ني اعمر رانكلاو نيل يداوم اولا دهسا سترك :

 ىضمدقن 0 قلاتقلاىلا ا ةداعتدنملا تضشا اذاو 0 تاعجامروُهنده

 ٍبيعفانا يمال سلا هلع ىلع شد دج ىفو لح ىلع بوكس ىأ نس ىلء ده ةوقووربسنف: ١

 ةاقلم انس ثر دس ىو ريما نيم نوكببلا فامالورتشلان ءةنتنلا فامنوفرعيالىأةندولا |

 ا عد باح

 دجهتلل رش [ىف طقمتس ل ثددلا ىفاغاو ليللالو ًاروساذا انعم رت رخ .الكتكهمل للا لأ

 نودهلاوؤذللا ن ده 0 ةندهل اوناغالاوهلوأ ف هرهت بيسي لدللارخآىفدمون ىأ ةالصا او

 0000 وو / ةما ءس

 نكسانوده ندييندهنوكسلاو ا تملا دبل امهل نظم ؟نوكسلا

 2 3 تف َتذكَاذائ ولك ندع نملا.ة يتوكل وهون نمل ثيل

 95 .- و . هل ع 56 6

 * - نكي ها فيقع َت فش «. ةيؤر لاك ملا ندهيأم هتعدتو «انكسلج رلا تنده
 34 3 7-- 2 ه مر سو ةسد,وا

 مالكي مهي ران ظن مندي مدهو موعد اوم ءوااَن داهو هسيف عمطمف نكسر و عدل ىأ

 لاق هويت عونرلا دهع اطل

 , جانا يئن قمه 5 . ٌةبايصنيملاول انامل

 كنمماضر أن الف كمَعَندشَوماضزإو هسنكس هندكو هند عي هريغو صا َنَده ونيكستلان موهو

 ته ىنارعالا نب لاق ُتْد هموهفمانبل هن اد اذا اهيصدأرما تنده لاقيو ريسبلا ثلا
 0-20 5 مس

 نيدْهتلاو هّممان تمارأا امالي ا ميكيتاجيرتاو يومان لا

 ْ دلبتودومبندعلاقوتادهل+ نوُقوُتلاتاندوهلاو تنعي روحا نقلاؤلا توما

 لصالاق اذكه امهاهلوق

 ها ةباهنلاو

 اذكممد_ميممدهوهلوق

 مكحلاك طيضلا اذهب لدالاب

 ب رمك ب أد نم س هوماقل او

 فكل اندعتمو امزال

 لق باب نمهنا حايسصملا

 مىنورعم هأ



 لان جاهلا ةد.سنبا هلوق
 مزتلافلؤملاو لصالاءاذك

 مدينا 0 نم

 هذ_ههدفتسلو مكسحما

 هدا هلوق ل علف ةرارعلا
 ال_ةمدي ردنا نع ف رك

 رظناو مكس فو هلوقللدب
 يعم هأ

5 

 (نيغ) اكون فرس. كوالال ضف. 1-5 معو

 دما نماهولاب' واهوغلب ىلا مهياغ عبرا راجل نوف 14ه لوش اببلا قدك ى لا

 لاق ةلطدب تمار زعانملا ل وقوابتعكا الو قزشلاو

 ايما فهلا .: لاخلا لوُطو ى جلا كرو معلا اهيل صناجملا ةارسنم

 نموعلاو نولاةضاالنأ ونام دالة انا بل نما هلو ئنلك انا كاسح لاق

 دسيللاف دلبالا عز 1 ا ىهر ضب ى أن اهب البق هنموضا.بلاةناجهلاو نيو ناج“قو و

 ا

 ١ و كاكا : مغروم انارفألا فو 3-3 تنيك ماج

 ١ نيل سلاما ذقثيدااىف زامل وهو ضارالانّنأل وقعمتاضنأ م
2 

 ع ' نمو الى رب نياطشنأول هتتامَلوأدق الا نيل ندبه لهب اهتم لاقي 2
1 

 هعسو
3 

 1 0 1 رش لانج واهلا هو *َ ةنده”نماهو ا هوخأ رح
 تاس تصمت سس حمس لج ع تع دع عم

 دو 1
 , الان قامو لابقفنبذلانمءاه تئافانتق ريالبلته ص ره ةرَبهْلا ثد د_>قو

 ا | لسا اور لاف تنوعا داق ونيل ممابةعاتس ثلالوأ تلج فانع

 مرايا الكلى ةسنمملاو اهلجتق مقر كاب رام لان هلا اهلج نت ىأْث ما

 ان 1١

 #0 اوادكن :لابعالت اولاقو هم كاع روكيفاذك لعف:اللوقن 3

 "الا طب نان اناا اعبا 0200000

 انقر لأ اذ م مت بشل * ىلع نيجملا كتر 011

 هول يق لدرجة رنالىَنارلاَ لييلاز قي ما
 ياتو لير تشتملااهلّدو

 قكتريز# <

 2 0 ا رام رجا 5 001 هع كدانز تاكو كرم

 يب 000 يا نير طخ رمالا و * دانزلا ةثاغمةنجاهم « رخالاقو
 5 اخ +

 ' نلاوةجوْولاعْمََ ادع ا ىَرلا ةمنوتولا نامه ضر: لاكبرع
 ا معا ل 2 7 2

 الا نح اولا عب اوذامس اانا اوأ لمت لبق ل مق ىتلا قانعلانجانولاو يامن

 ا رقغلبتت 1س يلا :رجاهلا بلعت لاقو مسغلا كفنان دم وضعي معوالعذغمسأ

 م7

 8 | ادن جاع ا ئش وزار أن! مام

 ا ع مريخ إ 3

 ندب اس م حس ل



 2000011 أذ ]ذ]ذ ذ]ذ]ذ]ذ]ذز ذ ]| ] ]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|] ]ذا

 وهدم 8 ًَُ

 نسا تزوجنا يبيع زنا دعوا كلا بالالقن مف ةارثالا وأ

 ةزعاش تناكو تلاقفرتشلا
 هم مه

 ليام 2 سارفأهللس 17 رع ةر ومالا لف لنفإو

 لآفلا لبق نف فارقا ٌكيناو « ىرمابفاعزك ار هم تضاف

 ىشو ةبيمل نمذوخأ مينا ردنا لاك بالا ل بقنا دم ف "ارخالا واق ا

 نمضي الان دس وهو ضيبلاناجلاو ضب الاوهواعلانمنوخأ ركل لالا ٍ

 لببالاع نملذ ذخأ فاول هلا ئملك راسخ لابو *ادنلاولاجزلاولبالاى هقتعأو |

 ذتثنأ أذ نمل ذا 5 نم ناجواوشي نابع لكو شييلا نابهلا ل ضأو دا[

 ناهلاَتن وامل تن تنك 35 رنا ْنملفاذاو 5

 رع ىأذولنعندناهلا تبلل أم ركبوا نم لاني ا 0

 نتالاهزو مطضلا داوود رلانع َنَحاَهلاَتَْ ركل هني ذب نيزتت زيغط الالم نفض

 نه انف اهيلع لمد ثوذللا تنب ف امال ىأنحناهلا نعةبلعلا تلح فارغالا

 ةنشا نقول ها اهب فرعي صوتا جاهلا ليثبا تناوب الل
 1 هم جم عع همه 9و

 نع متنعفدقو ناهلا كذبوا كلذ ل هفتالوةدشب ئه جاد اظن

 دشنأو اه-قلأفاوب .رضاذا ل دبا اهندشأ ةواناعم

 نجْمحافالا ىرغصاورتملأ * اوسخ أو مكر هص عن لعاوتا

 هبال 1 محبا اتتتسه و لافوةظولا ع اهنرخضي «كعاوأتحا 35  تانهال تع ذل
 ع ةهالزو سدو سل هال

 مهوحو زم, ونبأ مهظانأ كلر ةنمهأ ةلغع أ لزب تصف أب راقا تب الاخ

 5 مهو

 ةتبااهَز 0 م حانهلا لاق مولع, لاق ريغصأ هَ نال اريغنصلا الغلا ورءاراغص

 غاركلا موقلللاقرو ةرسسعملا هوة ةقانو "نويل اه دو هم ىلط نجاهلاو عل
 خامشلا لاق ناهس 93 ناممتا

 نيملاالوناجملا عب لالا و را كمت لس تح

 ثنبلا اذه ةكداا ةئاورلالاقةنأ متيهلا نحر اوىرفزالا

 .هاصامل هنقالوممافز عندنا اوراص ل لوقي * تنالزناهرا حلولا«
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 مو 2 (نمه) ادا اتونلا فرس: ةيفاهلال سف

 ىفاذكل علا ل.5نذ هلوق

 هل-بقام عمهيفف هيلعو
 ىىينصم ها ىذالامءاوقالا

 ىذلاحاسشللا ىرغص هلوق
 صالقلا ىرغصبيذهتلا ىف

 ينوعم ها



 ىناذك اهلاخوهراصو هلوق

 اذ-هو بيذبتلاو لصالا

 الالضغملامالكىلع ميال

 ىلعازنالج نأ ىورنأ
 نب دهام مفافنهتنبا

 :رايع ىفامكحص ملا نيلجلا
 لمأ: ةةقباسلا ب يذهتلا

 7 تول ها

 (نجث) ... .نونلا فرج.« هاهلازسف 0
 55 6 اولا عملا نعاشبًايمتعادق ونال ف رجمةلأب وقدالاقالثاوتمد_>او

 يزقاخ مدبانجم لافريغال نللا ف رجفقالتخااممنبامناو كالذك اناك الفدايعود سعر و

 ١ ليقفهيحاصهءلع را نيا ست ارسم اولا ىلا ابهنمب رد ةأءانملا الا امنأ و فاالا٠ نمءاملا

 ' هلوقامأف فارشو فيرشو فارظوفيز ظل دقام نايت أو ناش ةقا م 35 0. ى#ب .٠ ٠ َ .٠ - 3 درو و 0000

 اهيزااحا# قئانبلاو دعا زعم نسل نم هيلا را واب ناب

 ظ :لاقو اهمأ اركي هلبا ناب هاك اذا لب رلاَن ع 7 ءاشيبلا نوكندقودقلان 2

 ١ ىعكح وقف

 ظ كاي را 523 5 ةنككم نماهوبااهونأْفَ 2

 ا قايل لبليقوايسر كرامتنا عدا ل اوفي نمالا نانلا اوف. نمةعونمنا م ياللا

 0 لاق نيزك أنين راج ةأهالاقي مار ارك لبان نفاهنأ هنيه ادار لرةواهر

 من ناداولاة جارك ديتءاخ ةنانااهبريض عركذ تءافاهوتأسدلاهونأ | مبرمذ ةقانهذهىره الا

 مالا وجالاد أ برسض متانيبأاداؤام منال اهينالاضي اعاوب أ وهو اهنمادإو اهمال ا هانم

 ١ ميداارخ .الاجالاواهمأن مداو ةنالاهمالاهوش أ اهو أف فر ىهوةقانلا هزي هيعالا تو بخل

 ظ بلع لافو هم ىلعا ازثدوب ا واهب | ةنممنالاهيالاه اون ةنال هلا وهوا وخل هنالا عب هر

 ١ اهفرسثل تشل لَا دسةعرك ةقان امنا ةريسفت ىف لاقو بغكت دب حالا نعرسمت وافدشنأ

 اول كويت لادا لاهو ىعهشالا أ طق ارعالا نا ىلغلَوةلآ ذم بلعث لاق

 ظ ةقانلاءنهفةقانت :ةظوذلجلا اًددوخ أود :ردنآننااهلو هنأ ىلءازن لج اذك لضفملالاقو لاك

 اننا كننو اهمأ نالها" وهراصو اهمأ ئطوهنالاعايأام-هدحراصفةفوصوملا ى مةيناثلا

 أ نابهلاو لوقلاوهاذغو باث لاقو اهمأوخنأونالاهلاخوراصو ابيب ا وخأهنالاه عرخ هلا

 | اه هر ةكامالاا قرح ىلا بسك دع ركتلا هون امه ة وست نم ةعركن اذ 2 أسم اوزارهللا

 ْ نماضيبا نوكتوت 1 زكى ادابختأ ما زبون موق نت ”وجمل نيب نجعل جرديز زونأ

 أ ىمصالا لانو ع زكُذ نايهرغب 6-0-5 رك ناد لج رول اهلا تاني أ
 اهضلاشو هراتخ عب هنفيلا كينج 1 ذا هيقفناسه هوى امجاد. تد هو هللا رك وق ف

 9 هع 9 دي سك

 ! نمانوكتانا يخلو سانا قنا ون ل أني نيه ل رو ةناجملا نب ناتهوهىديزيلا

 قمجارلا لا ان.بهداولا ناك كلذك تسئلملا اواة تع بالا ناك 1ذافمالا لبق



 0ظ1011110010100100110ااااآاآ1

 "0. لاا وول فريد ديلا ليج

 رطام مولات : رفاشتاب كك اذا : 7

 ودوم ةعاَسر طمْناَمْعَ رتل |
 20 حاسم ثللدشن

 انايرقلا دان ينانملاَلْدَ « .اناتهتةهداموب لسرأ 0-17 0

 ةنسملا (نءه) عمدلا نومه نيعو .رطقاناتهتو ان وواةيلسدلا ورطملاَنيه لاش و ْ
 نس راهنت رلاةمالانباوهل دقو بيع قلة حال باير علاوي مالكلا لأ |
 هءامسو ا

 ثاتشخ لاك / ُةَسحاهمونيِح اهم وناندهوءانجه نب عملا دنيج ناو نيل تت ذف | ْ

 دانا ٌةثلاَعَم طيراَشع # كارا انقلاب

 ماع -

 عجبامجلا ةنجا مون جاهم تلقانغا 1و1 نر لاق ذانإلا وخبر لبقو. دان اوبن اون |

 ناش هونادكو نب وسل نم ةنص ىنالا وغالم و ناك بابن م هنأ «قيقخو عا شنق ا

 ْ لا همنأن مريخ هون ىذلا نبدولا لاق دي نيدج-أ سابعلااونأ م

 ناولأى ع اغلا تالق رعلاريغ نم ىرعلا ذإوأل.ةدزب دربملا لا عصا وعادشغو زاطتنلولا ا

 لولا عشاي بلدو اا ”روءار تخلل مذهل نمت برتسعلا تناكو ةمألا علا |

 ةملغلءاريتجتابةشئاعل لسو هاع هنن ىلا ىبنلا لا كلذلو رع ضاننلا هولالع نا تولوتقيو ا
 مهدوساف ةوسالا اوردجنالا ىلا تعيس وءيلعمتتا ىنصلاكو اهنعهتلاىضراجتول كل ءنضايببلا |

 ضايبلانهناولأ ى لعبلغي ىاللاتايمدقلا نماهدالوالبزعلا تلاقو. مهثلا هرج بزملا |
 نكي ملاذا نيلي نبك سرذو مهتاهمأم يهايبشا اممهناولأ ىلإ لءضايبلاةيلغل اشو نيه ا
 2_امه دا 1

 ا

 ىرعناصحن منو دره : داو ىذلا لتا نمنيجهل ا ىرهزالا ”اهريغب نسحب ذب داقيتعأ ا

 موثأك نيور علاق مازكلا ص ديلا لإ الا نماجملاو دليم ْ

 ٠ انينج أ رقت نوألاناجغ , رك“ األ طم عار اال ْ

 نناناع نئاساولا اعبر رنا يهد و ”ناده ربع لاقي هعجلا اون 5 و ركز يفك بد | أ

 نايل وهدسنبا انيعرا و ايف سزابق 0 ْتعَحناوألاحجبا عنك رجأ

 20 نم هلي نم زونخ ناس نئاخو نيه نم تالاو دولا يبل ]الزم

 ةقان فأل زج دحاولا ناين ف فاالانأ 5 دوب و٠ دساسهد موهوازيسكت ”هلد ص نم مونمواّضر 1|

 2 .رسعلا نالكاذو فارشو فار فلأ ل معدي قلو الاول الموز |
 مل 6 200

 لك نأ ىرتالأ لاه تخ الي غفت كلذ فاه هردنع ءولاعخ ملي وعنك 6 لاعف الام

 (ربشع عباس نرعلا ناسأ 3 ءا



 ىف«بيحمالدونلاذمقاءاهمإ بو هيلعمتا يلصوتلا 37 «وهابضاغمبْعّذنانوُلا اذو
 عم ع # 28

 3 انوحى ًاانيمانو وندخ برضالاو ىبوميدح فو ت تومان لاو همقتلاىذلات هولا ف ودع

 هدشنألا عضم «(نبن ) ملسءأهللاو نونو مالاب وهةنللالهأ مادإثيدستىفو

 ظ اظافلالا ف بوقعي

 بَدح قيس تاي لهأ ن ما 2006 واجيك

 :ئلكلاة دعس أن نفاطعلوفامأو

 رفا ماما ن مشمر رلاىذب *  مهناكىحسهشلانرقرذاخ

 | نمثل ىربنبا ءالب هر ءاذبح ورعب رقما ىوتبنو فذ. نان نم دارا اف

 ملع ا هقتاوريذلا ءاسمسأ
72 

 با

 هب ويسر ذيل ودود نر .(نأهإ) 16 اهلل هذه
 ا فوحأاو

 ٌْ 'لدع ويف هيز روودعسا ولاهارسجخال نأ او همهنمااجدق رنأ» ةجرتىره :ولار نى ربزنالاك
 سيعوو س ءووأ

 5 هين 7-1 دشنأونأوهمووهملاقي رمث طاغوهو اوه ل-صففىره وحلا هرك ذول اق

 همن ث 2
 ضرالا نوطد ىهولاق قاومت واو ىرمزإل لك *َ .شودم فدان أو هم 5

 قالوا فالولابلا نأ وهما توك الو ونثأ 12م نمثْيملاو باتل ةئالواه نا ارقو

 ١ ا0ظرالا بيبو دقباو تميلتاوتاوهملاو يم هي ةباعبا

 ورده 2 ةدايس موو
 ١ د لبو رش وهملاب »* 0110

 ةيؤملاة متو تامل ذاق تأ 2 و 7 وضرالان «ناَطامُنأ م لاقو
7 
> 

 62 كس رلاتر 6-5 هيو ع ١ لعأدلاو

 ا لطم 1 ةرطملان م وهل بق و ٌيدِصْسي م ا 2 21 2 د وده هول نإ ”هامدلا تنص

 | باطسونئاه ب ادسون وه ةيابصت و "1 وطعن 8-5 2 و عادلا رغضلا رطملا نامّدهل الف و

 وم وِ و
 انوتعو مسا ادوعن الريصو ر وبصل دم هياوصىربنيا لاق دم يودو ع لثم نه عجلاو نودع

 دسو م9
 1 نامل لون عجب نوكيال الع نال :اهولأ 7 راه ىلءانته ناكو نيهو ناد بد دامو ةفص

 ديزوب أ دشنأو عدلا نمو



 كدنول ةننيويس ياو اجاب

 ا

 م14 (نؤ) _ تونلا فرح « ةتوتلال دن كلل ا

 لاه دوج الوالاولاه اضيًاتهف ةفيقل اد سنو لأم ةيدكتلا نون شد الثا دلا
 زاجوهدحريغىلءنينك اسلا عاما لحال فلالا دعب ةففسشللا نونلاعوقوز لامن |ىربْيا

 ُ وزتلاو نيإفرح لوالاوامتذم ىناشلاناك اذا نيتك اسبلا عام ازاومل ةدد تاق

 كنون لوقتهتي رحأاذا مسالا ّونتن أن يونتلاونيونتلا هقلسأ مسالا نونو فورعمةنب ولا

 نمد ةبقنلا ةنوُنلاو بوصل مةماكلا ةْوُماوءاسمالا ىلا وكمال يونتلا واني تتمسالا
 نيغلاهنصتالئااهوذ هواك 1 -ةواوه-دلا ةفاصلماببصىًأر هنأ !نامعثددحىفو هزيغصلا ىصلا

 ةدلَقلا وةدهولاوةم .”هلاوُةموعلا وةّتوُدل او ةيعشلا ىهقردزالا نيد . رغلا ف قورهلاهاك- لاك

00 

 لاك ىرغُزالا هلو لابي ناشلان بانو سميع ثدللا لاه ةمرتكاوةكرَكلاَودَمرهْلاَو

 0 و 0 مةعاجب ىف دشنأبا ر وأ

 ةلوم اوم وللا و 7-5 ول ااولاؤاهوف ير وأ نيعكى مضاا او زيه تش

 هلوقهنمونينونلا وذل قرطف ةوطعملا ضي رعلا سلا لاق وتويكنعلا

 هَ 157 ه-
 قيدبر ةباموينتوتلاوذو * انيقتلااذا طب رشا فكي 7 فل

 مسا نونلاو 35 ملا سيو ىذب ار ءانشلا لاق فني -تائرقاق اوال ازؤلا
 2 دعم 5-2

 فيسلااذهلعج أسلوب كاقو 53 ىتمثونلا ناكل 3-0 دشن و برعلا نضعبل ف نس

 ريهز نب نسق ىل مكر نب كلا نك يسنونلاوذو رش - الا فمسلا كاد ناكم هي , دودساىذلا

 مدع هسو 28م

 ردبنب لجريهر نبش 5 ةءأ“ هلام ون ناك اف وذلا اذدق.سهتمذخلأو ردي لج هل -ةقف

 زهز ن:ثرحلا لوقت هيفون 7 اةشذعأو

 لالا قرع تيطعأامو 3 قمنوللا ٌناكم مهر

 فدسونلا ترب ننا لاق ان هضم تدلك كدر ةنومالون امك عزل امى

 هم ب هسوا ىيبمس

 ةذخأو هلتق مول كلام ع نما بزع ورا ز وجدل بيقؤغ واول نبش دع

 ةدانشلاباوضوىسنع ارهرن شت رجأ وو هلةقحول ردن ند تع

 . هلي ق نال »* ىمد دونا تاكم مهيد أي

 98 ترياخ 7و هء ,

 لالبا 1 .اومهافالاع 00 ورغُن شتحةموة راكد

 ززعلال ب زغتلا فو مالا مورا سبا ساو تار نع ٌّتدل لوتلاوقو

 ىذلا ورع نئشن> هلوق

 بهو نب نسح "هل هكستلا ىف
 صم مأ مهافالاذا



 (نون) . ثونلا فرخ « ثوزلالضف 8 ٠
-. 2< + 

 الب والسن وكبنع اروح ١اده فرح نونلاو ءانسذلا ةعاجبف الا وعمباو ةييقثتلا ىف

 ىلع فنالعتفن دونلا نأىلا ممضعي بهذ ةلدبلاانثأ وتاج نول او معلن و هوك لد ضالاف اذث تاز

 َنالْءَقف توكل او ةكردا ىفنزولا نا هتمهايشأ كلذب لونقلا ىلا هامدامتاوءالقَةز هه نملدب
 كلذكتالعننأ 6 ةزك اسيفاأ «.ميلوالاواعمانديزنيتدئاز نالعفرخآىنأودحخاو كفو
 انو نالعفرخان أ 5ث نأتلا ةزمهءالعت رثنآ نأ اهنمو بث اّيزيغىلعن الف ثومنااهنمو

 اًبيراةنو,هاتشالا اذهنونلاةزههلا تبشأ الف ثدنأ:ةمالعندعقو نقو ف َناَعَف ف نوكت

 نوكتوأ اهتيحاصنمةلدبمريغةماق اههئمةدداو لك( نيتملصأان وكت ن لك لتراقتلااذه

 مهلوقةزمهلا نملديتونلا لب نيلضاباسل امى علديىذلاف ىرخالا نعةباةئمامها دا

 مهاوي زتسسم هملا فاضنيدق و'العفةزمهلدب َلدَف نالعف باءىفا هن ىلغلديءار وءاعّصيف

 ىرابسو ار ريخ و ىفالّصو اسمه وقى اة رد ىلا ؛ارط ناي هرظفو ىنانأ !نانمذإا جبن

 نأ علدباءاشسر ءاراج ةزمهم ع ىنان اوت :ارظ قف ءاينابر رظوناسنا ىف نونلا+ 5

 تادانزلا فورح نموهو يملا نمفرحنونلا ىرهوملا اهيلع :ءلخادنونلا نأوةزمهل غضوملا
 دعيقحلتواديز ننرضال هلا او كلوقك ميسقا |مالدعي لقت #سملا لعفلا قلت ديك هلل ن وكس دقو

 نبرضت ل هلوقتماهفت_سالا فوتو ارعنب رتطتالواديزنئرمض الو ةنىبنلاو الا كلذ

 نونطرثلا لعن ىلعتدزامنا نيءتدزاذاهب رضا ادي زب رضئافا كلومكطرمشل ادعت اديز

 نا داب تل نيثالا لف فلوو ممهتَح نم مهيذر فب رق رنا ىذا ديكوتلا

 ءايلارسكب, | اديز ني يرض أها وءابلا مضي دين رم رضا لاجرابةعاجملا لعف فوت الجراباديز

 اههيشننونلا ميك وفل, نوني ل صفت تانؤف ثالث مضا هلصأو اديز ناني هما ةوسنإبو

 ١ اهلبقتسا ذا فرغم نالاةددشمن روكت امةفيفش ديكو تلا نون توكتدقو لاك ةنئتلا وشب

 ا ىنعالا لاا ال جلدة قا هلبقواهلعتفقواذاو تلمتس نك اس
 موه «م 7و هع »وس

 اًديعاف هقئاود اطيشلادمعتالو 5 هنلكسنال بوصنملا بنل اذو

 ةقرطل او ل ولا فتفذحامعر وكاف

 | َنسرَفلاَسوف طولك رض .*..اهقراطمومهلاكنعبرشا ٠
 ل ظ لف ف نيعضو مىفالاةدت ثلا ناكم رمت ةتفذلا و ةفرطىلغعب نيش تبل ربنبالاك

 الاامويف لضبال هئافاديز ادب رمضا ة وسن ايشنؤملا ةعاجب ل عفوا ديزّنان رضا نالجرانينثالا

 ةدالشلا 1“



 فو :: :ة2 فسد 0 نا ب ندع

 ما (نون) - نؤنلا رس مدل

 نيهجولاب ار دا ًأرقدقو لاصتالا ىءاهاناهاغخأن موتا اؤتع فرقاك ابان ٠

 نأ ًاريسغتل ا ىفءاح نوي وضلالاق و ناسا لرتمهضعيواماننب ةزمحو شع الاناكو اعيجن

 هزم بغتلاف يع لوول. ن. قا ينفنلا قءابتو زي طرالا حنس يلظ ح تسل ىلا
 ناكسالاوزيئاج نيسنل وزن اح نكست لو أءاعهأ !فورح نم تن اكماغدالاف ءاسنهلا فو 0

 ىرئالأءاهلازيغديفزومصال لةلاو ن ئرهزالا لاق ءاسهلا فرحه تقوالان وكي نآزوجال
 و و و 2 5و

 ن هلوقىفةداتقو نسلنا“ نون تكل توفطاوأتاوذلاةيديرأؤلو ث هويتك فدقملاباكنأ |||

 َقاَحاَمْلَوْ لانا سابعْبا نعىورو نوستك,ا مولاة تورط _.سرامو لهل اوُداودلاالاق لقا

 نئاكوفاه مولا كلذ تكف لاقرد تقلا لاف ثك موتر ىالاقفمك | لاقفزلاهننا

 قافن ضرالاتداغنونلا تبرطضافا ماع ّضرالا طن مَقوُدلا قاخ مم ةعاشلا مانقىلا
 نونلا»اةخا باء ىزاينالانباكاف نوزطسيامو لقلاو. ن١ سايغْنباًرق ماياهةيثآلابللا
 2 7 ء هاذ "يعد لو . . يوبع م .هاضا( «ام 4 5 0
 ةماعقاذلا فورح غمنيبتوةضاخ مفلا فورح عمت ىشو ةنغتادةروه2<نوذلا اهراهظاو

 ورعو أن اكو اهنماهد عيل قالا ورح عمت نانو اهنماهمرقلمفلا فورح عمت يفخاغاو

 نمو نكن مولاه ن هكلوةكمهلا فورخ نما كاذؤاهبراقتىتلا فور اذ دنع وثلا قع
 هذهناف ةتاسسا قاما فورد _ففءام انت اماقءافخالا ىلع ةن_ تلاها ن ملاعث هلثا لاق ءاج

 امواهيفمغدت : الأم اهيف ف لفاهزيس> نمال واهلسق ند نكت / واهح .ر خنت تدعاتتةتسلا

 تمم دأ 6 مغلا فورح عمتيففخأا اوان ماه دغبل قانا ورح ىف مغدتالن اللا فوزحننا

 نسيلع نمل عنها ةدني زرت نما ندا نه نم كال نم كلوقك اهناوخنأو مالا

 هاكحدقوامهعمنونلاءانفخاىق فاكلاو فاقلا رك ءانلناونءغلا ىرذص نه تيرعلا نمل |

 ثئشناناتنح دز ماَقَمَقاَخ ناو ىلاعتهتثا لاق هيونس هذة _لاولاقللدنا نغرضتلا |

 ة3مىهوواواهمدب نانون هذ فرح نوالارخآعضومىفىرهزالا لاف تنبأ تدشن او تين
 3 8 0 ءءء 2 و 3 ارو“ وي

 نويوتتلالاقو ارحنو قدساوأ ارقو امزج نونو عولأ ارقو اءاوض ناك ننزعشلا ف ليقواو

 ىفايناثدازتو هنىعساذا لغهنىفالوادازتا لاف ءاممالا ىفاماف لاسعفالاوءامسالا ىفدازتنونلا

 نع ونْدبَص ونيل ةغباردازت و هوس 3 3 ىديربم وَ سنع فدل دازتو لدفن بدْنج
 وى

 لمادا زرت وابكا : دنس اسد انتو الفا والو ل حافدا نش رو

 دازتو ضو" هل. قثلاعفالا قدازتو اغيل الرانلك ف فزت مؤلمدا واق لثمن

 هس وسم



 كت '.نونلا ف رح « .ثونلال صف . 0
 هو .

 نينانممملا طابسلاالو 35 نيدنتلابحأالو ملستلاف

 ١ قالة ةنماافاح وعدة _لهاشلاى :وعدلايامثي دنس فو همتت اماولاهد قو لاق

 ناكولرادبثي دحىو نالثلا مولوقدي ريزتنملا شابت ما مك ةهوركمةبنتجمعرشلا

 يا نود ح اوردبىزامأ عيال م مقاطال يدل !ءال وهف نملك ف امس ىد عنب معمل
 ع

 5 ةةورعلا نلاقي درعوبأ س2 نوكرشملاا نا ىلات هلوقك مسه 5 مهاع مرو

 لصالا اكتم لسبقومبلام نيني مو ها ألات نمو نعم لاق نينا نفي اون
 0 رطاوك رتقزتان وهف لاق نآس امقلاو رغم هلدأرطتم هلم رة اوفذخيتْنم

 ّى هرب نبالاق دبع 57 نعنانمربعت نوما خللا ا يع
 ا

 رب رح لاق 0 دوتلاو

 ” لا ملسلاو نوسدنلا تدب اهباضرأ « اق راو دش نم عر راجل الح

 | أ نانثالاو قي ريعذ نحف (نذ) ريب انكي المل : 0 (ن) لوعة هز وولاق

 أ 1 ءرهشلاةءاعجو ةعاجبا لعلدتن مف نال مضلا ىلع ة يابس ىهو مهسفنأن عنو ريا عبملاو

 | تكف نفكر ن ماب نكيلوةمضلا سجن 00 مهيلعلدت
 ْ 01 وات مر : نوف ارق نةةءارقامأذ اولا ن ممضلا نالمضلاب

 || نكقرهوملا أطقنتنكا نا دكرخملا ةلزتجىهواغت ةمضلا

 سفح نمةمدلا نالنينكالاءاقتلالمضلاب هرخآ كلرحواهظفلري غن مانأ عجبا مب ىعيةلك

 | قدكرطا نا ىرهوللا لوقحدنالىربنبا لاق مهنعةباك نو عملا الع ىه قلاؤاولا

 ||| كرس ىلع تشب اذهلو بارعالا ماقمموقي تارمذملا غيص ف التخا تال نينكا سلا ءاقتتلالْن حف
 | لاك نيكملا ف لصالاام ةلرنمتلزتذتا موكل نكح ٌتاءفانأو ىدووهوحن مالا لوأن م

 | لركسسكلاو خفلاذا نيتك اسءاقتلا كرا نأ اهب نطيال كك مضلا ىلع نحت تينباسغاو

 0 رلافبيذهلا ((ن- 2( دثودمودزو ناك اسهيف قتلا امامهم

 | ركشلاُننلانونلا با رخاو أ ىرشزالا لاق 2 ملغأهتتاونابسرنجلاوةنو كم نونلا

 | ةرسكلااب واولا تلتف نان ةلص اوان اونأ عممباو توكلاّوُألا (39) فيعشلا

 | ليؤتتلا فو تأ اغلازاكلا ف ناندتلا الخلا لعن مالا هيلع لغتي حو نونلا

 الالب را وظاواهرهطتو ةيسخالا نونا مغدن نأ كلارا لاق ملقلاو ن زيزعلا



 ع غنيت تتابعع دا

 امسوابذك اهآوقولأو « هبشها .هاراءيدآلاَتدِدَعَ

 دولنا لوقانموبذك.اوقلثمو را لاق

 تء 3859و ٠ را

 هعسو بحر فرصالاهد ه نعى ريران ىرقالانيفو

 ديبالوقكودحاوةءاوبْحلاو

 لاقصلا,َتدوح ف يسلا ل صَتك 5-0 اسيمارح واط حض

56 2 05 

 نورق ةلآو بئاوذلا الي وَط 3 تاك وزن 0

 مالو و ءاهيفّرال ةنيلو د يعرب كيئارشل اف هلدمو دحاونورقلاوبئاوذلاو

 09 هء 5

 نيجئامونوبمنلا حب امضهالوا ل فاكالف هلوقو د دوس ارغهيقوال سحاق هيقو
 م ةمواو ار دنقل بو زو ع« دى ود مدعأ|

 نياَممنالفو نباح نالذدوو بادكنايمونوسسل--رو بذاك ىأناموهفيذكاتم :

 زعاشلالوقهنمو دلتا قداصريغناك اناا

 و أ مروا قد. 0 ايلإب 2-5

 نيانةممهدونكلوانسلا * مهم ىدلامدج الع اعدبو 3 /

 ةضاقا ضال ليدل ل نهلاالث امىأ نياك

 عضوم اوه "انما ىلا ىب رو هنلاطا م بحر وضعي ثيدحؤو نوُنادئئاكاو 95 ورا
 4 8غ 957 1

 اهب 0000 رلانالر روتفلا قولا نم لاعفموهليقطب وعم ىأن فسلاهيقأز رتئذلا

 بارع *نموسللا ىابزلا فبيذسوتلا نس ةدئازميملاو ل ىلع نوكيةريصقيد قو

 هلعتبا ارشوع سر هنافموجرخ لاقف سوما هب فىادرع نب ثيدخ فو بزعموهو

 ىابرلا فهج رش أداعو لعمل قال نمنسأ ف يرشزالا هرك دو بّرءموهو ن هروعش فءاسنلا

 ' ةكت الملا ءامسأن مل باكي مونيياكيم (نيياكيم)

 ناو امن انوا نان ولا ضيعت ةهيركلا ةحيئاارلانْنلا «(نن). 0 «(نونلا ل فو ْ
 ىو عد و 6 هر. دك عأل

 لاق نيئماهلق أنعم بلد ل مالا وهف َنتسام أنجب لاق نيدن مو نتذمونقنمو نتسوهف

 نت عايكلاو هنمةنكل كلخن افشل نت ىلوق ئمنانمونعنأ أمهلوق نم نتنمنا لان مامأ

 نام ف ىره ولا لاك يدي كدسيلولاق اذ هال لعموهفَلع مالكلا ىف تأ لسوف
 عم هس ودع

 لاقيولاو نتن عج ريغ هنشأو ةيئياللا نمسل العشم نال ا

 دهوك

 رن بصلا 7 ةانمموق

 - نينةدام َفلْؤملالمهُأ ©
 سوماقلا فوةدحوملا “الاد

 ضعب لك ا مظدك نينمدوقنع
 همتك ها بنعلا نمهءلعام

 مىيكعم



 تنهم”لمكشلاقداز ؟
 نوهمثبوثو هةمذ>نوثلا

 ىلذهلا ورم نب رديلاق

 هناك ليلغلا بادهردعو

 نوهغفط رقه باد

 هعمم هأ

 ل ا اليسع بلس 1

 0 و ةكو باكو بتاكل نها ععامف مين نوما

 ةنهم لبر َنومواسايف موسفن تا 2 13 مع /َ 0 امض 6 ءاصكف يفتتلاو مامتم اهم

 نالوا تملا هلمفتسا هما نمي لالخ لكو هتعْيَضنم غرف تس
 هسسوذ د وبو 59 و لا

 ناَكيدَحفَو مدختسف ىأ 55 0000 سامو #3 دشن الذنب هسفن نتماو

 عقم “دوو 1 مة

 را يلا »زوارات ةبنب الهلا ا وب لسلا بيسما

 ُبملَلاوهو لاك هانعالا لعل معي ملحرلا امعي تن اعْلطلاَو لاك ةنهلا عطب وهانلق لحرلا

 و ماس لسد 2و

 كدنهمو َكنهمو ل سهموانهه كدسومام .ول> .رلاكإذك وهحالصاىأاهتسب ةنهعةأرملا تماق و

 نيالا وىف اكساب سدا ل_سو هيلع هللا لص هتفصىو فيعضلا لاح رلانمّنيهملا و ٌكلع ىَأ

 | جفلاو 000 اخسلاب نمادح ني مالىأت ةناهالا نم مضل اف اهمذو محلا خشب ىو رب

 | نيهسفأل لكل الوز زعلا لب زَتلا فو 0 سما ,

 0 [نههءانعمولاف هلقلا ىهو ةناهلا نمل .عووه ندا ونألاقو رباقلاانههْنيولاءار اا لاف

 نيهم 'ام ملح ل جوزع هلوقو فيعضو أ انهمموق نمنيهملجر وزيمقلاوىأرلا ىف هزعلا

.| 

 ٍ دقو انه باو نيوموه تلاد ّيانمأنزعل لب زخدلا ىو فريعضل. 8 ءامنمىأ

 ؛ وسدهو مي ب مسموم وه رياض معمم 9#

 م تال هم فون [هكاردصملا اوءاهلا مظل نوم هلعفنيهملاى ربنبالاق اجمع

 0 ؟ 0 0

 1 2 هه هو 0

21 

 7 نمد يم 0و ُئ وانام سلا كوني 38

 | عل ٌتاَكاودالوالا: رثكنموتلاولايعلا ىلع ةقفنلا ةرثكُن وَلا ارعالا نبا لاق هوَملاك

 أ ىأنعهلك اضيأى.راخمريتسقتكاذكوأسراقءارأء ديس نال اق ةيثرك ىذا تاوهر

 ا و عرزالض :رالاو_ثاذان امك ار ءالانبا نتعاممالواو هفلأو لاف ةردح

 ا مسا ناوأمك ني الاع اذه فمك ىردأالوهديسن الاف ءامملا ٠ 0 وقْكاَوَأَم

 رع تآنوجي الو لاعاف هنزووالأك م !صعام ّناوام نمي « نحارلا لاف عضومم
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 1 نيد ودفلا لوق عمو ىرهوللا لال مأو دو "كف رصنملا يخش ذكوذي زواٌديزوديز كلوقكا

 ع دو

 درك كلا يام كلف رسلان اواو ردم نرش نعتسا الاقا ا

 ياك هدو

 هلأ نكمم#نا فرظلا فمولوق عمو لاق نارا كطط نئاؤقا نكنللا سقوورع | ا
 م 380

 || عضوم ىف عفرتفَك ةلخى تل وبصتتف نع ها سل اوكا“ ةضواف را ةرمومهتسي

 و 1ع سضوم ل و ٍ امر انالاا :راطت كبت صوم معيس الئذلا م: نكمل ريغواف :نوكر نأ لص
 هنيعن مون حابصتدرأ اذا عفرلاز اروح الوامهمف بص: ةفاحامض دوو تسد

 اعاد خوياغ تسبب اا لا ام هندي قرفلا بجو ةيساذلن شوا

 2 علو كمل سو َج م#هد وى

 ةركبوز دك :ورحمو هود و ىوبتاو او ودع 5 هود 11 موحابسصوذ ةوحاسص هو مهن |
| 
 0 سومو ى ه9-2و- عمم |||

 هنيعنامو تاقوالا» هذهبتسدنعاذا اذه نيفادا ِموُزِلوموُحاذونمداوُدَتَعو 1

1 
| 

 ا

 هنومسلاو اواي :واعفرامب تماكت ماللاو فال اهيلعتلخدأ وأ 6-5 اذااماف |

 ١ ةبق هرطلا مزاد خقة وح فوزنا سقم يباع ا 31 |

 د رغتلاةهحزيسغ نمةفرعمهنالر رك سيل .ر علان هلفهعضولصأ هلام

 هبلعريستلقف فيزعملاةهح 0 رص« هيلعرستلمف 8 3

 ورش عسكر ا نوف لعل فيرعئامهشير والا صا

 تاعحاماو نامزلاءامسأ نمل صال ف تسيلفد هبلة ونس تاذوجابسص موذاماف كبد و

 قّداكم ثدللايذهتلا دهن اة ةناكلا او ثاكلار وصنموأ فذح ريدقتو حسو لعفلامسا

 ىرجف ت1 يك انهنأريغهمفئ هلة تونك عضولالٌل ممل عفلاو ريدقتلصأ

 تأىلءلبلذلاولاك نك بسملا ن منك هن مب أب اذهسأو نك مدقو هل ماولاعفلاعف

 بصتلاباذكراذكَل هشمالاذكواذكت اكم ىموع نعم لوقتألب هرعلا ن أل ءسشمناكملا |

 نطتستل لاه عنب عنك امنوا نكس وعول ًاكلاوعبستابا

 ةلآكعاذعلددقف كتعقسدافاوكتاكم وعز نو لوقت بزعلا نالالاةق اكس توكيد أ



 نم *- نودلا فرخ « ملا لضف ير 0

جألا نمد تاس دعو لان بابشلا ضرب لصالا ف تانك اور رييطلا عضاوم تع لبقو
 ١ اديار

 او ردم ناك 0 اولا ةفا تاك نع
 مح ترد

1 طل مخ ا كِل اهم 7 يطا لعغت تابديشلان 4 راهم تأت درعلا مالك ىف زن 0
 : 

 5 : دسالا تشد رش دل وةكولد الل رفاشكا غاز

 ٠ لكل زاهد #3 فيش نالسلا ىاشدسأ ىذا

 ا | قالا عمرا ةنكمأ لعد اهلك لعوطلا و أوقفت ولا تاما هلامتاو

 | ىاهل هتااهلعج تا !اهعضاوم ىلءاهور رقأ اهيلا اوتتلئالوربطلا وع ا ع

 ! | لكلا جاها كعةوتف يسارشلاتد هريسغىلاكلذاود -هتالو عفنت الورضتال

- 0 

 ا ْ اورق لونك .ناطا_سلا نم ةتكمووذانالفىب نابرعلالوق:ن كلا ةنكملاو

 لاو عساتلا نمةع 0 هوايته اوت دنكلكلعرنا
 | ية اجرح

 ْ اىرهوملالوقدنع 4 7 ,نا لاك تماما ىلع ىأرهتكس ىلع سانا لاق وروما لاقل

 أ (هلاتقاا ماس يتااوسشا :ىلعىأ هتنكمأ ىلع هيدار,نزوجمو ثي دخلا اذهحرشف
تل صال نحن هاةنكتاف لا

دنك نيم عافاك دال و
 1 | ل

 .ضومىهسفنالطا سلا ن مةنكموذلان الفت لاقت عا علا وبطل ىععتسبلطلا
 ا هذ 9 تق < م 7 قاعي

 وريوىرشخخزلا لافاجبا و يطال نكمل :ريطلااو 0 وع هس دقدل :ظماةنك بطلا

 و 2و 09 دى وو 9

 اك نيزوينعيىردذالا ى درو رف تار سأ ودعصق تادهصك ناك عجن 1 ِِن كم عجب

 ل[ ؟ةبجاحلاداراذاةلغاسللا قر رلاناك لاق ثيدحلا اذهرتسفت ىفاشلاانللاق

 |ىهت عج لالا تاذذسخأتاو هتحال ىذمنملاتاذذخ أ ناف هرفتف درك وو أاطقاس

---- 

 ا
1 

| 
 إ

1 

0 1 

5 

 5 تسبب

 ىفانلا هلع امثد دا ىنعمفل اوقلاوى ءرهزالا لاق كلذْنء عرلس وهلعهللا قصها ]وسر

 متكسو منال نو متاكس ىلع سانلا كار ءالانءا كاف عدل دال عاتب

 2 ب و هَ 2 مس اسوعطا -
 تاسيدا ل_ئمدرجالاو رت اطلك شدرلاودو دابام_هاوسامو ضس دول كد شيدكذ 3

 5 هبتيكم ل عمو دق ودول ةلاكللاو تارمدخلانمهسيلعرعشالا تامهريسغو غاروالاو

 "5 ل مج اللاتي ررطضل ديمو تاكتو بكم ىلع شما لاقي ديزوبأ ندر ىلعكأ

 لا أ مكستتاكم ىعاوأم از ررععلا لي زغتلا ىف ودذاتا ىلع ىأدنتيكم ىلع

 / تالفديز وأ 12و ةمقؤم واسمي ل ارفلا  نونكتمسمورلع مام ىأاشسمرو
5-5 0 

 اكل

| 
5 

 أ ظ ” او تلكم

 مس 1



 14 (نكم) - نونلا فرخ ملا لشن

 0 "اما عمت »* مون قارب نانا م 1 ْإ

 و ء 2. ْ

 فنعملحرو لن مادخل سرف نو نط عمون نمالوعنمان» نم نوكبذقو أَ

 # مس ا

 ل هرم رطمْن ةذعاز هلأ قع ةدئاز نعم وه رتالو نعنع اح مهلوفو تحل ظ

 ىرتنا لا برعلادوحأَن عمنا ىلع تلاةازئدز مدر مموهز قاستلاو ٠

 ةدئاز نيهنلا دمع سة از نب نع هباوصول اق كد هريس 5-000 :

 نااماف باوصلا نهى ربنا 26 تاما ملل كاسل و - رسب ا ش

 ةضتسسل ع 0 و ىلام" الان متع تاهت ةحسلا وكت |

 نيباسيف ماس ب ضر نيعلا مضو ميملا ع ذا ةنوعمراب ار ل . ناد هم طقم ا

 وو
 0 «(نغم) هب دما ندب رف زم همنا نيلامأو ةنيدملاو 72 ٍإ

 (ندغم) ملدعأهتاواشن ؟ اع دقتدةفلموملانيعلاةنوعمرثبامأو ةنيدملا نمد رش ١

 ا ا دما دعبل مما نادعُم ْ

 ىدتهلاونأ لاك امهووةداركلاو صا 0 نكمل وكمل 4 3 معامل وددغب

 | س مود ادعت نم ٌوئاديعة فاو[ أ

 هءدرإر ى: له 7 5

 اذا: 0 0 هوُدِبصلا تتكمدقو فاكلا بنتو يدمر

27117 

 ىف الطواجن تعج يتلا تكسأق زاسكلا اهلثمةدارلاو اهفوج فضيات

 ليقع نب نمل جر ىرب نادشنأ وو 0

 2-2 ! لعن همس
 اهتوكم بالاخ نذوانوكم * ٌةبَصمديصْنأق يفودارأ 5 ا

 ما

 نوكأ 1اةيضلا اند“ الىدي سو هيلعهقلا ىلصمتلا لونرد وَ ىلع اة دقلديعس بأ ث يدحفو

059 

 يا وضطو نكمل تحجي نول ةنيمشجا ب دهيلا ىلا يدم هيلابحأ

 ء درع عدا |
 بسلا ليقواذكواذكو نوُكَمسَسدِلا بحب برب أثيدح هنمو نوكمتضو نوكم :

 ظ رعاشلا لاق ناكمبابضلا ب داهضس ىلع تلا ثوُكَلا ||

 ةيداتسوكنلااهفامعناكم * 5 ازعل د. ' !ٍ

 ٌريطلا اورق ةأل# و هلع هلا مغ اوقوتانكملا اونكملاةدحاو فاكلا رمسكب كلا ىمرل |

 طل بنك نابض ناهراعتسن ىلع ايضيب نعل مضابا سوال َ

 معلا سوم همهننالو »* بيرل مطب ضل 0 : ظ ٠

 ا

 . د تسحوم

 ٍْه

 “شط



 اذكهوهتديلا ةمهاوهلوق

 الاسد تلا ف طيضلا اذهب

 لدي بوبهلا !مثود هب
 ا ها هررحو ب وهل

 عتمه ىداولا نعمو هلوق

 نعمو ءاملا نعمو هلوقو ش

 نءموهلوقو عئمو مركك

 لبصألا طيضن اذك 86 رف

 لكشلاباط ويضم هأندح رو

 هم مكسحلا ةضسنب كاذك

 هوو

 هديت نبع ا مها لتقف“ و هجضت يجر خشمم ع سم 551

 | كاوبلات ىراخلا رهاطلا«املا نيدو ةط_كنم ضرأرارق تاذءازغلا لاق نيعمورارقتاذ

 نونا هصانركينوعانلان مالية لعبت نأ كلو نويل نمالوهّذمحلالءبتنأ
 ًٍَ هلع < ع

 03 نوم نيعمو أ ةيداو

 ا د دء) ديل د -

 ا 010 5000 ' وهلا منودةيضعوأ لاو

 نمل يزعل بهلاء لقول جوع ىلا يقول الا لا
 ةيوراج أن يدعم“ هاون دواس اا :همو نعم عجلا اورهاظلاءاملاّن بعلو 0

 هم اال لإ

 ليال نانو تالا و ءاملاهسفى رحن وع الكو هتطبنتسا 0 ل ]وعْمَم

 هندي

 كا

 :1|هيفرثك ىداولا َنَعَمو ىداولا فءاملاى راحتنا: هلاواضب اةلوهسلا ن م”تناوذلاو
 مه سوس وول سو

 ءعنومو ءاملا 23 نءدو هلوانتم

 | هع
 س35 اء ءو

 205300 ًاوىرجل دقو لاسوّل منعم وانوعمن

 ليقمنييةلاقءاملانمئورتدنلاو

 4 ا

 ْ 17 ' نعم ترطتلا هحواَرت 0 رفعي "ما

 هعمل و

 مو <

 2 00 ددقوّتت « وراذا تنعم ضرالا تدعم أديزوبأ

 2 ه2 ودود رع 21/7

 رجالا دل ناو عدالان نءلاواهعكنأ: عما ممععا عموم رصو حالصا ىأةدعم الا

 . ليقنننا لاق طافسألا ىلَع

 اع 1

 أم ةلامداتعم املا لاتورتكمالو ل اى ير لسا ذل لاطو

 ا لت ا هتاذ ولاف ل ءاقلا ن نءكلاوثكلان «دلاقلال اع ى رببالاقو
 1 0 46 و

 ا لا نءلاورتكل انعْلاو ليلقلا ,رهللاو ىرهزالا لاق كدولا فل ويقوم عكا ثمللا |
| 

 ظ اذا نمو هلامرثك اذا لج لا نعمأو لاملاريثكلا لاو لاملا ليلقلا لاول يللا
 د م

- 0 

 وول صل تأ عل باذنه نعارباب ١ قىحو هلاملق

 ا م ني نبع لد قكورولا كسر عشك قيسألاق لوفعمر وءار ةلادتعو لمعت
 يو

“7 

 0 اللد ثنأوا 0

 عماد واو وماكو و د
 موديسهرب 0 »* هلهع عد ىلعو رطل

 8 ا ءرهزالا لاه انمى أمدسةفوكلا لايم لزم وانو

 اذوب

 | نعم وهدي سلا نعله لم 7 انعم .موماشلاب 6-0 ةرماعم ولع ممناعمن ملا
 أ د

 ل 5318

 سس 777 محتمل تيما 2

 اناعد



 هه 2ة مدس 956-

 نحاس 5 2 :تااث اة

 زقأىأ حبى نعمأ طوقندنمدكا الو م .”رحريسغ ىلارعالا نب الاقو لوالوريسي ريدي

 هملعهللاناو طر ىلء نعىو رز َتوعانلا نوه زعلا لينا قو ىوقبْ شالو هئاؤمب

 لاه ةننعءاملاوه نوعاملا لوي بر_ءلا ضعبتعمءارغلالاوتوتاك لا نو عاملا لانا

 وهنناك لاووعاتلل ل بش رم جانلا اع "خ ايسوعاميبيأ هينينقاوأ

 غيرلاملا نْمْدْسُوهنالليلقل !ئشلابانوءامتاك زلا تيهسفليلقلا ىلا اوهو نا نمو عا ا

 هللا ّضا رتفانات دهس اوهدوهرمستا لك فورعملا نوعاملاو ندا دكت ياط عطا

 ةلومسلا نموهو لمعلا <بيلعوةاكسصزلاو ةءاطلا نو عاما وهد نبا لاك اننلعءااىلاعت |

 ىارلا لا لكنم* "رجالا
 الب تل اولد د ومجتوعأم 5 اوما را لغموق ٠

 ةيظعمُت رك الهنال اضي ا هنموشوةعصقلا اوردسقلا اوسأفلا ووأدلاكت يبلا طاتسأن وغأنملاو
 3 ا < الا

 ندسح-و ثددناىفو ة ا رو مودك مراختسيام وعامل باعت لاق هيساك يال ا

 ةداعلات ربامتامهريغوسأةلاود رذقاك ت تبا عفانم عما مساودلاةنوعاما سةر ظ

 ىثعالا لاق .هتيراعت ظ

 مهل مهواماماذا 3 هنوعاصمنمدوحأب .ياطللما

 نمو هنالرطكلا نوعاملاوءاهلا نهضوغنفلالاو ةنوعمداس نوءاملا لوقينمضانلا نمو |

 اضادشنأ ًاوبراشملا ض ” ةنماهو ل 1 ظ
 و ع امهوس مس ه3 11

 هارآ اهربىرت ل_هرصتت رك قارب ىحاصالوُقأ ا
0 1 

 هارتعا فهلا نم ما #3 يتولاءييصمِم
1 7 

 ئدعلاةوىرانلاءانلاءقسب نوعمم ص ْوَر ر كارعالان با كلذ نمذ_تاروط# نوحءركزو | ْ
 ه عمو لع و فود 8و. ١

 ١ اراهمأ نيل ادقدباو ود * حصا نوعريو 0 واق ىدابعلاٍد رب

 هما وعاملالاقف مسيضعل هريس كل نوني وأن ع ص 5 نكد لوقو

 ةعاطل د اىفوةيظعلا ع دضهن اكف نم

 و 0 2 زو يوتا

 (مشع عباس _-ع 2 ب ا

 هذهىل.ةهمزلملارخآةيسقعت
 اهقحو اطلغدارأ تدقو

 الو

 اذك لي زنتلا ىل_عهلوق
 مكن اىفىذلاو لسصالاب

 قومالسالا ىلع بيدبتلاو
 لدب هدحو بيذهتلا
 اوادبيو اليزتتلا اوديو
 هيصم ها اليد



 | نيلرلاف « ناطم ل عنامزلاداعاك « عاركدشنأو وأعضومناطم .(نطم)|

 (نعم) نويلا يفرج « مال صف 61
 دمحم ا

 | تيل اوه خل فيستا هعزتتا هناوثنسنماو تدجوامذ_خىأكا

 ٌفرهزالا ىو رورغلا نم ع يفُناَسملاو نار عالا نبا نعم طتخا ءوشلان تتماوهتسلتشاو

 فسولا !«ةايضدييشو هوبوا اوى أفلت لاقت قنا باها يبعد م سسدنس

 زائتارضح الفنا ارض نورهلاهقذ ةكسلات طرلا ب يطأ ى أ لاقو نشاط رابط

 ارا نمو تول ول تاراتاتا

 قالا برا لكأتلقتالولا# ةفاضال,ناتلاَبطُرلكاتحاصصلا و تالا بطل لج ان
 1 ةركتالهأ ءافس بع اوهو جدت دداوا ىلا بطرلانمع ونام ربي لاك

 هل سعينا نا لاقيقاورسبلا.رفسصةجرك خخ صودا ذي, تعمم يل نال
 قاذزلا ميدي ملول وانو واخيرا باف تعال دو بلع
 لع قاوزر ماكل اواردكسم هطقانا الاهطر نملك أن اّذرملا نالت يمسو

 ا : لاعخالا لام ومنور طالوت «(نرطم]) هرمسقب لو هديسس

 0 0 0000 5 ا
 همه

 أ | | بساقتت أ دليفا سجل 5 ف راتب اداب

 11 5 5 اء ع-و
 | مهم ! لح 5 ذك الورك 3 كرما ع

 1 لازال انهار ءاستعس يسار لاية عسا وخلا
 مو

 || دعقوهلثا رق نعلرتف سو هيلع هللا لهنا وسرةمصو هللا لدّشنأ ار « لان بعافل نم 0

 | أ تكيس مرور بص وسد وسر م لاقو هلع عيوهطاسب لع
 ظ وتتنوع زلالاقتو فرثعاو نعذأ اذا قي نعم مسهلوق نماداسقت !لاذتورغاصت

 ئوربواعضاو هطاس ىلع نكعو هتيسد نعل ننئأن الف نمناعماذك نيملاوماكلا

 أ ايمعت تعنضانازتدقول جيتار ءأ نعش فخالا ىحوغر روبات ىأهئلعَل مع

 1 دولا نعملاو د دعب ْقذأ هبل نءمأو بهذ ذ قوم نمو كعبطت :وكلداقنى أ نوعاملا كيطعت

 ْ | باو رغلا لاهرىسلا لبسلا نما نيهلا ل مسلاءىشلا نملاو لذلا نملاو معئللرقكلاو
 1 75 2 ٠ - يم 9

 هس
 ”ذارآ :ددمب



 م (نشم) + ثوبلافرغنا+_مملال شا“
 ه5 65 م 2-0 واو

 فوشان ملا بأ 3 سيروا انعس

 .و : و روب هَ ريو هم .١ هر او هدر

 "فرم 0 م ىلا بححأ 00 هسقحاو رالا قمنا

 هر عا هت 211

 ْ فر دق رمل بح * انهو قالا جنبكل
 - مم ١ ني

 م 5 23 4 0 - طا 3ءوص

 فرفع ا ل #3 رج يبارا يش نم دال

3 ١ 2 

 ا

 يع ىدنأ ري ا 1 06 ع ريا ووهسيلعد شعفارب د ريو سرف ولو

 ءالذآلا نيكاسملا زا تادلساو نينار رغلا نيكس املا لاو هنأورع فأن عو راك

 ا
 هو ءادق ودا 4 5.

 هّنسمو هدم لاقي طاسس !انبرضلا ع ندهبرمدن دع (نشم ءاينغأ ناك ناونوروهتما ٠

 *" )وس

 نب ثع هتفشم لاش قا ارعالان سا 10 هبربذاسم نس ولاهم تايرض أت انعم

0 

 باحاذا سوقنا عر امَنَملاةيو هقول ةو همت واعوس ٠

 ل انلا تسمو 000 هس ةانا تا 2

 رع

 ا ا

 نطيَسملاِبلكلا ا فاش #2 نشا طامسلا ديداخأ ىو
 تا 3

 هسفلعتم دليلا دك ىلا طايسلاب درضلاق ودب ريشا ناو شام عجب نما ولاق

 برغلاو شتا ئيئلايديلا حسم نذل فار ءالا نب ان طش 0 نسما باكلا وديداح“ 1

 ىنارعالا نبا بِضغلاو شونعل اوةهاركلا ىفكلذو اهبشدُحى انيس هولاكو

 1 ل

 50 يزال وامس ةوناوعو اأو و يكسر غب ترع

 © بع

 و ع ترللاىو 0 َْن دلت 0 انسي رس دير اور

 لاك هءاشمةظ ل سناسم:رضهاو اهنا 1 نو ضعبىلااهضعي منيو

 هو ةهمو< ل 6م 2ءوس

 ' ناك راعتتنك نام عفلسن مهسبهو

 مسد يس سحص

 انسشاع :وةماشللاةطبلجلاسنلا نم ناشملا اوةبطرصربخ: أ سها نمدلولا ايها وكأ

 نبانعمانذاجتو نا امرطلاداج ا ده سان روك امه اس اذانابرا رطلا دل

 ناصف: نما لاقي و هنمببصياق أن نشكو نالف نم َكسملا: الفن !بارتوب[ى ارعالا

 مساس

 اذك فرفءزيش نمهلوق

 فينع مع ىوربولصالا
 عءوصم ها فلعل ع و

 اذكس حرسلا مويةوق
 ىف ىذلاو ميلا لالا
 ءاجذلا ب ْذَملا نمةحست

 ف ويامدغلو اك رسم
 هعصد ها رركخاوهادحا



 ىف يزذلاوحامصلاولصالا
 ها كباءنيريش ذآ توقان

 مريع
37 

 ةأرما مسانوسيمو هلوف
 ٌدَقلا نسما نوسملا لصأ
 هلاف ورع فأ نع هحولاو

 معبص# هأ "*نليكسلا

 (ندنم) ؛ نول فرح م ملا لصف 57

 ىلارعالا نيادنأ ةيسرابشانابمتءاعما : ميسا تو وزو كقنعدم نودي ربهلدق اودارأن م
 : .٠ 23 وس و معو

 ترِمكلالاَ ”توزملا نانمع رتل نناكيزفرملا ه رثاعفو وزملادبعلا يصأف *
 2 همذ

 زاهي أ أ 5 ف » ديغسأدأآلامن

 5 و

 كونتي مع ضرأأ ونورا ىلا يسن أ نأءركأ غو وراسل ا دبعسوأ انو ىرهومب الام

 رمش نيج السدرالا لج ناكيانريشدرأناكو نحلل نوني ةدبعو ألاقو رضم نم مه

 أنبه طهروهو ناعدزأم مبيد ش ىإ ًايزأىربنبالاك ةئسةئاَمس مالسالا ل قناع

 و »سس 1

 نومسي لا تناكورهرخاب يسيل دوح ال وو لانكا ىرق نمر ور هص

 مس فم 8سم سو

 ا هرك اان اؤتوزملا أومَسن ننوه رك تاع ” درا تيمكلا ل اقف نوزكاناسع

 ٍ ١ ار« نأ هنسفاهوأواحدقو 7-3 اهلهأو نوزكا نارمنتاماو كا

 00 ىلا سم زلال ةتالو نامل ميملا خشب وا قييلا وطاروضنمو لاق
 : س ؛! وم س6) سو س7

 1 م ١ هنأ نيباهملاو بهي ىركشلادر مني ديز نب دو نب لع نب ورعن بث يعبلارعش

 مم اق ع

 بدلا هع ايوزَم « سإ نار نمرباتملا تدم َناَماَر

 > 2 مم8 1 ا هع 34 هدوء

 يونا 0ع « دحتو مرع اذإب ججات

 3 0 ب بودتدقيئاونلا ولات #2 هوسنامز لكلبعنالف

 فئات ملا ل_عجمنال ميملا مظنو هر بل سفلاذهؤتة ديب مالك رضاطولاف
 227 هو مو

 ةبسنلاورمبىابلنبةسضجاط بن لوط رضم نم "ناقة شت 0 هيلز

 اه 4 3 86و

 روب تنبت 4 مطهر "هل قة . نع ره 6 ل 0 كنبات رم

 520 00 انوا مق نون 531 8 0 0
 رى ه5

 ف.نوهوثدللاهاوراذك ئرهزالا لاك ادد د نيسلا قدرك دئأروهنمنيشلاو نيسان نسم

 | نْي_كابماورف 33 ندا طاش تلاديداخأ قو 3 ةيورلوقب تحاو نيشلاي نمل هباوصو

 انبات ىنلانونلسمع 2 هرك د فأن رباوملاوهو لاق نيشلاهوو رئاورلاو
 4 داودوأ اق ايش ا نمبرض قاسيا طقس ئدح هيرمض

 ماتم سمرا نست فوجولنسيو
 هوم و روس

 ءيلئاقلا نمو ةيبالكلا ل دعت نبنوسمى هر ةأرما منا نوبسيمو

 عمت »سف د



 ل (نزم). ...٠ نونلا فرحا م مملالضف
 حنا 1+ سدح ديميت عج هاب عا ذنب بح هرج هعسم هس همحيش ا هه

 و همي

 دحأ ىازلا مذبوقالا ملاين ود حم ميأرفةرحلا تيت أثيدسحلا ف (دان) ظ 1

 (ننم برسعموهوالا تودنوقلا لمدسملا عال نيزاغن اوفو سرايا

 ىف عا اريمالا نيا (نزه) ر رافنلادبنكا اساور رلا فرح نمىتان زلاَق 0 ٠ْ
 نم هي 4 و 0 89و ماس عع

 مويناك اذان زمموباذسهلاقيو بهذوههجول ىضم نزور موزهنينيم حاس ل |
 98-22 مم ىف ل14

 دشن وف ةرظتلاَن ْزَمْلا ب ررظق سد دهتلا ودعلا نةزازف ا

 عيبرلاكرقلاو هكا.« حوُقب رمادا دفئادعب ' .٠1 هدب
 اشف فلان بعذاذ شرا قدمتها روصسوأل ا

 و ©«

 د ؛ٌقرلاةرامصتالؤو 1

 ب اسإل هر بقمو- هم هةر لورق

 نسنسلا نئاسم بدلا نع . رمل وح رشلادغينكو
 سدس ص م

 ىلا ليقوم دنغام راك" ارم هيادك ىلع ترو دعبلاو اوتو رك نس أع 5

 قرببدلا صاكر لاق كام يسال و ؛لرغىعالضت كفل 1

 مقدسة ءالو هع او سهو 0
 تداكت تلف ب ذك فد نكيرلاخ هانز ةىلع بكت ناورغا هعيطا و

0 

 َّك 5 اوهح دمار مهن ع .ولاو رأةناخدنع# اوس 2000 هرقل دل .: فرق علال ا

 َن نم عدا اوءاضرسلاةب .انفلنلا هل" را لسيقو 2 هلم ل ,دعاوءاملا رة باصنلا لطف :وةماع تامل |
 ه» سسهوقمع ||
 هندحاو ناكسلاو مغلاوهوذ نمار ”الا نبا لاك نزلارك ليدخل يوكل ونزملابحدرلاو | 1
 م و -_و ل ١

 6-8 ةممعو -

 ةرطملاه: او وول مالو هور نحو ةنسار شرا اسر 7 0

 ةثسوث ىد هع

 مشت ساكبلا قهابطافعو * ةئرمل أهان ارم رجكنب سوأ لاق

 مم
 ةئيقْنب و هرمعل ىرهوملا دشن 1و بلعت نع كلذ ضلاله :رمنباو ْ

 سماك

 رصتخ نموئألا ىلا بست »* انتا جاهين اك

 + هو

 دشنأو لها ضس .تزاداوثل:نموهوتأرمامنانزمَو ]
 لدار جايهلاموي 3 مونسا سه ىلع يأ :ذلاىّرو اذ قم هل 1 ذأ

 ممم
 ةيوروسبوو ا

 قيافثزامو يعور هر 8 نبل منكم وه 1من ”هلمسق ةوبأنزام لق و ناني . رمو تزال

 ا - و |[

ح ةينملاو وكس أرزام ماي ردا قُم ة ةبوعمب ةعصعص
 لبر مسا نزام يخت وطا

 | ض مرالا ىفْنْرم لان هن هر هيغضت نوكيو لاق“ هاما ةياصصتلا ىهوةنز ةةزمو غصت هن نمو هن

 داز خللا عارسالا ثزملا هلوق

 د رقلا نيمو ههتوءاضأ

 ال_ةلمو اند اهنرمو

 لان ءارغل الاكو [هءالُم

 نزنملا اذه -ءلاثام

 ة-هةيرطلا ىقعيكيرذا

 ها فتكك ءارلام نرسملا
 ههه دمك

 لحرلا تنز.مدرملا لاق هلوق

 لجرلا تنزمهريغلاقوزملا
 ىيل_ةنهتضفاش

 هعمعمهبتك هإ :كنلا

 لكل» هولاقف هامهلانمعتسارثك مث لولا !ذههللاكو رات دق ناك همخ رز عل ةفصنل ولمنال ||

 2سم بج



 اذكلادلاف ةحرمشفهلوق
 دمل ادب وضاموه دو لصالاب

 ةياورلا لاقو ىناغصللا عيت
 "هلههملارمسكي لابحلاف
 ةحرشوةدح وملاءابلابو

 ميمملاو سهلا نيسشلاب
 لايكناوىر_هوملا لوقو
 | حصص ٍباغت نبل ضرأ
 تببلا ةياوزىف مالكلاو
 هيينعم ما

 (نجرم) ميلا فوعل هن جلا لمف 4
 لانا ناس لاقف قل ؤرما مهركسسد

 >2 18 هين انة نايفوكلا * اوييصأد كر عم موي واذ
 دودو

 هنو وسلا نميرضانب وأود رع ةبكانس زل وداعا نمتريحلا لهأنمموق وقوه
 ديبللا# ليقع جبل عضومتنارألاو ٠ ادوَسْلَمَب ف اك طاع *ىرا اللا لاق عضو معما

 م 8 مدي اك سم

 1 ين ااا لايجار »« لا هنمَد'لاط نم

 ١ مخ ووك اذناك اذا نرسم »د ىارعالا نبا دسسلت بد دشن أو ةن [رهحاهعا ا ىفوه و

 || كعىلاعتهتااهف ريش كم نمنيتليل ىلءعضوم جتفلانا و قدعلا نمرارفاذ ناك اذان

 7 قا ندملا ْ ريوبلا ضني رقوفدو : ةرصنلا قرط ظ
 وون ه#. ع ةهضال

 نيومرمت | سهى ءربشل راج م ىإ ا ,ءاشلااذا ىلا

 7ع ء
 قيما لكم يقنو تع ىذا ىراج شن مقل وشب ىدضغأ ب رقو :نعنلا فأول ادن

 وسعد دم
 »نام ل عديت زرق * روص:ملوقامأو مياناعرشت فأءارعسشلا نم هيي ىلايأالف ا

 لا هجن درع ل سر ند د طقزآلا دال لاك دسعنو رعربق عبااف أ
 ] ىومهبفكرخ "اوامر يخذل هلأ قا مل شريان مهلا لوي يختام مَ

 ا ايمأ لع عشوموهونارك اركب هربق ىلع روصنملار عجول سهو ىلرفعاف ىا وهىلعلاضرٌتمدُقالا ْ

 1 لامع ١ لاقف ةرضضبلا قرط لعقكم منم

 .نارع ضيفنا 5 دوم نم كيلعتلالا 07

 2و م: فو مهر عمل
 .كارقلاءتادوقلالا دبع »* اعدم ةموم نَا 0

 1 مل " نايوةمكباطللا لَم * ةيمشفاوعزانتلاجرلاذاف
 هاج باخ 0 اي

 ٍ نانةءانأرمتانتل قنا * اا

 واه اك

 1 أرح لعاب تر هربت * نذل صْصت ىلع لالا لَ ىوربو لاق

 | ننس لاقل ارثؤللامنٌ رعب لالي لتلا قتخانزلاق كيذبتلا_(نجرحإ)
 | اكلذاؤاضاس دش نايرلاو ةفدصلا نم رضي ىذلا بعل عماج مد ةاولؤللاو ٌواوللاراغصناحرملا

 موضه لاقل ارق ملال اهرب نيعلاروذناهبشفناجرملاو توقايلا ضخ
 10 لزتالا لقلة جخلخالا تيرم قلنا ردي رهوجوفودسلاوه

 ميو< ىو بث

 'دلتكلا قنيتنلاوو لادا عادا. + قات اج مرا اننا



 عءؤا (نرم) ثونلا فرح »* مملالصف

 هموم وذ

 زوج وبلقف شاش مدار * ملا اشيك مدي #2 ةيؤرلاةءابناجآلاانيسَ ا

 تودامفنالا٠ نمنرامملا ُهيدلانراملاف ىلا ثددحفو قش ملا ىذا نوكأ
5 

 : وتحقادقاجنأ مهلر لظتر راى 03 وأنا له 2و: ٌةنراممةقانلا ترامو نارا نان املا اوت

 اهماعر 16 هى مالا ى ملسقو قتال اجا ارض لدا راكي ىلا ىه ل قو حاقلا بنكي
 عام هد 2وس 00-0

 ندب مهف لفسأ نكدان مهام رعةقاثلاو ريعبلاّت صو مقل التناك اًذاّنا ارم ةقانو ل فلا

 #5 مع

 لارا ىهورقملا انشر هيلْطتوأ أن هدب هند هرفاح قر هبادلا ىكن أني رمادي نم

 رععبلا مسنمنطاياغشي ل بقعا ظ
 ديد وف 4 بسد ون 5

 نورملادعن مد اك رسم رس * امهيدنألك ىرباتحرف 6
 اغا ن رك سمح نا لاق كدواء اهْمْح نهد نوه رامز مام 1 درك ميهلاو وألا 29 سد-دص ع

 3 0 نا ضأهعجسو

 نامل ىو ىلءفبحَولا لوط # اهل ف ودلال ا

 »6 ودع

 تنراملاةب حاملا ئمقونلا نم نرامملاو ىرهوملا لاق ةيركص ملوكة ماو

0 >86 

 وادستنأو ريب د .وريعبلا نمْنيَد علا نطاّسَسعنرَ و راو قرف اذةقانلا

 ىدسللا لوق ذسع
 ةهم ع 5. 2كهم - د

 لكس فودءينا مالا مَ »* هاج ىحيريسعلا لدأف

 -.ٍ و 1 م 5 2 هممق

 لدأ نتنييناف دناشداناف ابق سوادا ىلا 0

 ىرهوملا #« نا ملال ليتل دب 5 دعني هرغد-ثنأو لالدالاَن ملدا

 لقمان لوقوا ف توكيبَسع عال أ

 سمع سو

 1 .دلا رعت ىتحةنار لالا »* اهنا المالح ىلسراداي.

 تايضدنمةيضهى مليق دع ضوموه لبق و رفا دؤ>أوش دوِهمقْأَ م رمل ىم افلا لاق
 32 جد

 ةنارملا ىمضالا لاو 0 راو ناكملا كاذب نأاهاك ًالريربتالك ب

 عا

 ةنارملالاقيو ةدهعت تناكىذلا ىمآلاو موسعلا يدا لاقو قو ,طلايةي داهت ناك ق ةقازينل

 يأدعلاو تورمادارأىرعوما لاق اراك ليقوراملا بلع ثمينا توكل

ٍ 8-9 

 نيذلاان صول و نيهان عضم نشنا ضو اهلا فراك فوفو كب



 0 1 : (نرس) ثونلا قزح « مملالضف م
0 

 ارو ا سا قول درو ال 9-0796 نوط مع يعد وق موفو#ء . م

 ا 00 5-5 0 00 و ةدنل اهلل صودن الدصىف نبأ

 50 ا 98 + راو تجمل سلا ىلع نال

 اسس راةفوهر رشاد اهدا كو نوعا

 ٌرذصملا هيَقعامئرد أ الومد.«ناالاق حافرلا تان اراد عون لاقو ةنئا مات دخاو

 للجو: هناك :كلذلو هنبلا نار انَقلاةعا عسل ارعالا نبا .تيانلارهودامأ

 ل - ةيفرل بولا بلس أولم ناو مالا اذه ىلع جرل بونص يسأ جوا

 س هدم لف سا

 ظ يعور أكتر راقي فاكتب عتدباوص كرب لا 5 نوم 5

 عض لزمسا اذان مومالكلا لعن الفدصوةن و نمل ازالطملاو 5 ندم ىو َىوَم سل
 |- قدققون م 9و ءو

 ا 0ايام 100 ابطرتما فوفو نرك ىلا لَن صوهبف

 لاك َتردان 23
44 3" 

 ال مد وهمعش

 . تورم رو ابتعو * نو[ اونابلانْهدَدعب واع نلدعب كادبثدنك ادق
 - هدم ب ةَءَءِم 7-0 ا

 ٍ نر و وهىر ولا يأىأوه ديان م نمىأىردأالو ب ردت ردن رت هلع نسم 1
0 6 

 ١ 39 رئأوأل أدل َنرحدقو ان ممارس هرم داماٌتسو 'لولدملا نيا يدآلا

 رعايا لاق ايلا نمر راو هؤنبلىأ انت و نالىأ ثيم ىتحل البل رلا

 000 رغلادشنأو ةيهوق باش ى م

 ( نّه اين هدو ناك » صون هو ص ونحنا ايف

 ير ضرالاهينرقو * ا نه دوأج نك «رغلال وقى ءارغلا نر ىرهولا لاق و

 كيدو ككل خلازاملاقي دبع :ونأ لاق َكيادى أكن ىمكلذلا ارامو هيام رشا ضو

 لع مهتالخأ وت وسع وتسمح ىلع داو نص ىلعم وقلاو ا دو ندضو

 تالوميف رد اذا ثلا ىلعّن ع نقم اوٍبْذكَلاو فاطلاك ر نادم نرلا جنبا

 لو اوظنامرتلغن وكي عى أك رش مانرسوأ تن تاق هنوني لاق ذا

 قار مدا لازاملا شي واط و لاحلاءارلارثسكي نرسل اوئرهومملا_كيلع هلأ توكيوأ

 اًهَِفنالانمنالام ليكو فنا نسال ليقو هفرطظل قو بفىو ::الانراك اوىلاح

 ةتقانرك ديد لاف لا 20000

 م8, ضم

 لو راَمَقانرَد اردمو 5 امراض ا واوا مك كيناه



 يورو دس فوم هالو ب

 كلذ نم وتس ضال مْ نينا .دلاو شياعمزمهالاك هزمهيل كسك نيد

 لاف دمونئادم عدباو ىيدماهلا ةسسنلاو ةنيدمزوفاهشنا قات ل ق6 لك

 ”يلعفةتيدملا ةريغوءارقلا لعق ةنيدمنأ 1100

 انديسةنيدم مماةنيدملاو ةيلص ءاملا نال نشيانعملا اب نهال وةدئازمالا نال اعلا قمت

 ىلاتسناذاو وم ا ا سو هيلع هقلا كتل لوتسو

 مهلوقامأ فهي وبيسلاه كلذريسغ لاقيالىي دمدوخوريطلاو "فدسيوتلاو ل جولاني

 اعلا لحرلا لاقي ةينيدمتب دراج وةينيدمةماحو دابا مساهنبلااذماولسمل ا دم

 لطخال !لاقاهر وسر رلاوأ طش ناوأ لب ناواهتني دما اوه نطل ضال

 1 نامل لعرب« ياللا هتاف ودل تكلا :
 هنألوحالارك ذو لوس مباوةكو لمى ةنيدمتسلا لقب راهم أب لاعلا ىلع ]

 لاك أن ةنيدمينا ىبارعالا نبا لاق كلذكو لاق را ْ

 9 وما دعي نوكو ام ىأ ويد ىاعت هلوقرمسفدقوةند دمةمالاو نيد مدع لاقي » ولاشي ا
 نأىلءلدياذهروصتمونأ لاق ةنيدملا أاذألح رلاندمو نويز يتلا لع لاتعذلاو

 اذاو هنتتام ئردأ الو لاق 6 اىأناكملاَن دم هلعيق 7 وهال نم ضعي لافولاق ةيلصأ مب

 َّقأ ويندم هر وصنملاةنيذمىلا اوىلدمتاق مالسلا وةالصلاه لع 7 .رلا فندم ىلا تن

 يك

 ةسرعلا نمهتققتشا ناو ىمع أ مسا نيددو التم الثل بسنلا نيب قرف ئادَم :رك ادمأ| ْ

 ةالداا لْضف هلع راني لع بيعشةيرقمسيمو ريظو وتوك دئازعابلاف | ٠
 نوكتدقناَدملا ىف تال قعْنطبن اَدَلاوُن هو مصنأدماَو ىبدماهلا بستلاوماليببلاو

 انف هللاشي تماس راح يديزةوزغ فرك ددلم ملا غ ةناَدمرك ف ذثيدحلا فوةدئاز

 ضرالاى رك ١ جيد 25 7 عا ارشيد ىةياهنلا (نذمإ)ةءاشفدالب ف داووجو ألات |

 ىضوةسيرعيتسيلو لات ريبكلازيسهنلا وو نايذام ٠ عجب هلاك ى قاودلاوت اذان فام
 و 0 مس 9 ) ويمسم»

 ودهوُو صودا نمير نر نرمي أ قاواعوجواذوقمشيدل يركن اوس

 (رشع عباس نرعلاأسل 95
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 5 نفاذ اغلا التل نماقتنمنوكيتأ مدازوجم كابو ناستنو كن يي
.-- 

9 24-7 

 هلل ملكلا نمسا تبلل ككاو لتقاكراعلا أكو يللا ن ميلف فمن ؤكنأ

 اهوار راقى كل توهم لوقت لق مالك: فرح

 | نخعومب زتشاطوسنب ناشع هنو: اا رنا بجدا مابا ناو

 :ةلاوبكلامشحَحىارعالا نبا هقلدظتهتسلاذا عَبودلا تعلمت يك طوَلا
 ش ا هعسو ىجمت ددماذ اع مدالا ُتحدمسوأ داو ملا و نجلا درطلابنيدلتلاوهو

 | نعىرعتالا اهنيطواهبار تجرخأ اذان راملاثْنحكو ٠ 7 نمل نتا فارعالا نبا

 ةمم ردت

 3 هلتتمؤدتشح وهنهاجو هن مر الاار طاش مااا

 ا 9و سد همم هد ._-

 ل هاو هنا سحو ة دابا ام .و

 11 لاقل وطلاهلكٌندماو نذلاو رولا

 م 1 0 1 وانس نعر رصف * انا يرسخ ةارانمل

 مهرس 2

 | ولام دلو وفرد يةووهارَسقلاىاةنطقتأ ساو نعل برشا وو كنطدفو
 | ىمدالا نعد سعونأىوردقو ثيللاريغوهامرصقلاىلا هنا ن راق لا ادخ تاءامروصنم

 ا نالت هنأ هارعالا نان عىورو لام اوروُحَْسلاو نَف امهئمو سانلا نملاوطا !نايىف

 نيل ٠ هريغد ثنو رثبلا حرت اوءاكملا اضي أن دكاو لوطلا
 ١ لل ل / لدأ ُقاَمِب اهوُنَسْعَنَأ 3 لدع ماب ىشاقلا يمأدق

 ”الدل ن-- لافءانغاا هلا
 1 مرهم نءمك و 1 59

 ْش ماعد : دعا ةمالَعلسرذَلاو »* انس املنعمَتْنطوو

 1 م ىنلانحت ؤرملا نم ع ا نئاواهدكتنا مكمل ند نو

 لذأ قام اه و م 4»* لدعمأإ ىذاقلا صادق

 م اع

 ْ ا 0 رطوةسغل هش" نلههملاءاس1 او هته ودكلد ًاموَسلا ادمان 2ك عكا فو ءرتكدلا نك

 مدد ةنو

 ش : دسار عش تاثعا مااهتعهللاىكرةشناعشي دحقو ليس يع ىطو نحن

 ىلمومؤ أمرك ذو لاق ةدئازرملاوةنايللا ن مردصمةناخلا لاق »* داو

 تانك هبماه  ناكللاَنَدَم كه 5 مدقت دقو ةلصأ يملا نوكتفنوملا نمميسملا ىف

 لنمو لبةثتلاوتمفذقلا ل ندمو ذو ز مهلا كةىلع عمجتو" هلمعقا ىشو هل دملا هدمو



 ا را

 ىلا (نث) .,, نونلاف رح » علف

 ريبشك 2 مو نات رة لوقت يرعلا ىرهزالا لاق 5 "2 اماولاة وابا برع ْ

 ناحل واذهلاقف هلق نمهيلا تر هذنتعاوأل: 17 هتمعطافار رع قمم او لاه فاك

 نملارمأ لع نحو فرصأبب «اللاساخو لدبالب ىأأناككءذسج ا مولوقو فاك ريبكمأ

 كلذرك ذدقو ٍتبسالاوهو نحن منوكيب نأو نحن منوكي نأ لمتحي ىنالاه كَم

 لالي دس راب نست ١

 ش . ٌليفطوةماش نودي لهو 5 ةماماموي ندر لهو... ذو

 ومس م ولاك قوسيرمللاب ماش ”تاكول نأ ىلع 000

 الف لولا نمد او ريع اهيلعوْرْمَي ىلا قوثاا نه نحامملاو ةدئاز ىهو رثكأأ عفااواههم

 (نشج) لجزء »نانو فرك ذل نصا دودمى أن ب قيزطو رمت

 هيقفلا نواب و تاجا ل بيبملو وُدحاَملا هتروصام ىاب زااقيديس نا بازكذ ذ

 روميو ناد هنضتمادقوةريسللاةنلا نإ لسع أ هقاومنمفورعملا |

 نأثدح لموهياعل (,لصمللءلوسواب درسا مع ناتو ىلا دبي ةنم نإ بيذهتلا ْ

 ىت>هللاليبسىفهلامو هسفنب د هاج ندومل جرت دا لسوء قل لس قالو | |
 ا

 يعاد ل دلتا درك ىبحمهتاهوسلا قانا |

 لاك 0100
 26-1 ٠

 و2-6 مهو

 ّط وبلا نم! هريغلاق 9 اندم وادافصمهب ولقهنتا ن كما ةدسسع وبأ لاهو مسسهبؤلقدقتا ضب

 وعدو

 عسو انعم م ب ولقد حَرَشىو لم ولقدتنا٠ نما يذلا ئاوأ هلوق نعمل دقو: للدللا

 وه ةهمدعو اهم د

 نال هأو هتيلتياوهبولي و هنرهس تاو هرعت ةلزئ هتصماو هتموعو ىوقتالمبمبولق هللا ||

 ا ةضقلاو بعذلا تسلح حا مهر امهتيذأ اذاةضفلا ربهذلا ٌتمحَعْماَو اوما |

 يبلانا ةدحاوُةَتحا و ٍناطعأامىأ ايش ىتحاانالف ثنو ةيطعلا نَا ةنيحا مسالا ا

 نحاول . ةعابقنلا ىلا ثيدجقو اهنمدقلمركيريجتن يلب نمت اسنألا ابين م

 اموال اسلوتب ,ىتهلازيالفاذك تعفواذك ٍتاعفلوقي هنت دجال | ٠

 قّدهلاعلملوقو. 0
 . دقني ياها هَ ونضال للبس ْ 1

 ا ا

 هشرعت هللا ةنسىف هلوق
 برذهتلا ةدس ىف ىذلا
 هعيمصم هأ خللا هتباةمحىف



 لقنمضلا هنشعمنثموهلوق
 دبع ىلا نع فاغصلا
 هىبصم ها اًضأرسكلا

 تيبس إل شاقل ل مرض حل هج
 ُإ بامان

 ناو سنس مالا نامه ن نلوم لاش رنا هوس النك اذا

 د وأ ان اوله تال أ انبأوه منال عج وذل هدرا نوم هنم مسالاف نم

 لبلاد الانبا دودمنانم رم وهنتاثمف هلو ةسدال ىذلانئمالا

 1 و هام وو
0 

 دشن اواضبًاةناَملا اوهو عدوة ىملاو
 2 هلو 0

 عيييسسمتا ا اهل أ ديك ةتمالو ل لطاو

 عضوم نانا ماوعدنعةنانلا لا هظلا ذمه ىرهزالا لاك ا هىلائاثَكا عب

 هيو زاير نمت ما تاون لاو نال نمل عضوس دن ىشولوبلا
 | 0 كارا دست باخذ كلان زاب وشس ناضل

 | ةنقاتوا منام تكا اذا رمان كارهانثلا ىرامثآلاركب ول وبلا سى ئثملا ئمالاو

 | مهلرشلا كعب رطل منتو فرغؤالا ةماتمنلامت انوع رام مضلاب
 القرن يتلانشذو أش هاذلادالء الانس متم هنظأى رهزالا لاق ىومألا فل عما اذ متم

 اتت نانو قلو لس اذان يول نع 2 6 نع لأ هللاونتمةج دقت

 أ يزود“ نفعنا 'وبتس تلا بهذام اني للا لاو هئامحتسا را الا

 |ةانزسرترطرموعبس دز 2 ةفرؤو جة فرك ذ ذدقولعف

 ا 0 مونيا داتتازرداخ رعمُتجالاَنجانلابيذسبتا ةرثسلا لا 3

 ةلانيطا موالسم نال ءويعاا ةذومومئاَك نود »* دس 0

 ناكل مطأءقاو ةيلسأمبلا نو كح دولا نم ملا مومو رك ذولا ةةئا ملأ

 يطوف لث تشرب را عئاضتلاو بذر رملا عاقل كتر كذلاب 00
 مو-

 ذقواشي انو اوع نمل كلذكو تكس افتتح د ةلاقيلزهلامت هلا طلَحُن لاو هعرشب ن

 ” ياست لا ن مناة ديسبا علصامعن أسال كاس الن نوما 1
 | ساصس ى تو

 أ نتجت حبو اليخَدهبسَسْح ادردنبا لاف ةبالضااو حولا ظلغ نمهناك هلل _ءقامالو

 َّ نامه لغات لاف هيوبنضةزعسخالا حاج ةناكتو انو نحيل

 | لعسْتعدةءلآرافوغلا عربا اوهواربنك ذلك هلمدا1نلوق وش 5 رع تهم :رهزالا لاك

 | قامقالا هابل هيفا تلا 3 ا 8



 و ع مو 5 ىو

 ْ زوو بلص ىو نم لد ووقوع 20111 ابشر زهر يل قون أ

 أرادتقالاو كانتا ةوهلاوذ از رلاوههقانا ل بوز ءهلوقو ب بلصإتم ىو ةيذش يتم
 نيبتلاةوشاوذ عمو نسدتو كرابتهتاوهوتوفااوذءاوقل ة صوتو عفرلاتءارقتا ةششلإو| ٠

 ىءقييالىذلاديدشلا ىوقلاوهريثال نبا لاق ولا ها ةفص ناوي دلازاالاوذ

 ىوقاهمان: ةردقلا عار عج نموا سليم فويل ةقّدم هلاعفأ

 ثدن :اةنالآو وقبول ١ ىلع ضل, نسما رق ةوهدمسن انا نيتمةوقلا ديدشمنا ثدح نمو

 1 نما رايت فوعلاو ةضوىأ ةلطمؤسماب غلا ارق نطو ويراكاج

 وعد 'وةناتسيهمدق وهدنسس نتا لاك باص ىأن ينم رذياشت :اًممرضلا ب شلا نمو قوقل

 قو اديدشى أحال قواديعبى أمننا ري اسويه يتم سو اغلا ىف ةدعابلا اما

 ىنمو متاعب ماسلا ذر ايلا وتزيد 21و سح»

 ةياذلا منو فلن ميش البا 7 رلاهاقسلاو بلاس َنتَو تهذاذانضزالا ||

 ىرغوللا ١ سلا هيديبعو أ ضخواموقو رعبا هل فان بخيل وشتم باتو ْ
 وفونفدلاتققشاذاديزولأ اهقوربصبة طم تسطيب ونفس تال 3 تشو

 نلمح ناهاوزرو نْدَصا انفو او 23 نومك وهو نملا كلذ فا ههقو رعبا مترج اف نمي ةدلج

 ىشو هيل غفت ام لثمةيَلَعَف لس .رلا نئامو ايخيرت بت قس نكلا اضع عوف ةنةامولا ٠

 عمت 10 !رعسلاف انعم هطلت ””ىومألا طا هنو: املا فام

 نيل ئشلا نمذوخبأماائلامالء لام نقسم هنظأر وصامو أل اك ”ىوَمالاريغل وعملا ذك

 ةمودخو أل دق هضراعاذاانالفن الف َنئاملاقي و ريسلاىةنئامملا نفوديدشلا ىو ةلاوهر

 خام رطلا لاقوة مطعلاوىر رخأ ف هنقاستأ اوه نانملا او ةنتاملاو قربت يالا

 : نانملاوةلالعلاوذ ىلثدو 7 ناعبشالامئاَقَحلرَبأ ١ .افلاهشلا |
 1 ست د ح

014 

 ٠ هعضو مود اولا م ةئامكا سرا لعأ هللاوا كسه ًارمانكمو ماق أن ويم ناك لابَكم

 َنامومتن :انم ىتشا انسى الاوُنتُم اوثاتو فاكس رسكلة ةفورعمةأرملاو ل هجرلان ْ

 لاق نوكيا لاقف نا صدأ نباجررا تيددعيقل كلذك نين ونوُنكَوا قاب

 ويلا لخادلوبلاهنبق عض اوشْلا هر هتتانيكتشي لا نونه هيغوائانكل

 ناني مأو هفريسكلابل ولا قاطو أو هذ ةوبأل ليال ناك ذلذ نووي لزمن



 هطيض ط1! ناتقلاو هلوق

 ههدض٠ هأ [يعش

 ك زارها نمو يقول اولا نمو ةيناعاوطو عجن أ ةمؤل هنفطم

 (نئم) يعم ةساوم مز دعمت
 كس يس نمل هيمو صعدت 5

 |ةئكا كرز لاعاهتيم فوت كيرلا ديو لست طا اذ نا كيما

 | قهزيشفوةركذتلا فن عونأ اا ذكو ننأ لصف يفرك ذتن أد تاك ىرهزالا وق ىلع

 | هوقوتقلتكتشتورذتل تلا قنلاو لاقت.« ميالا قم عك ااه, :ىرهوملا دشن ىذلانزجرلا

 ظ | نع نترالا هير انتة ديد اهسأرف ةبشللنألاَو ىئتنيالمارحوهىأ حوعالا لاعلان م
 ظ 00 طل طامةوش لكن منمملا م لل فارغالا نباؤورع أ

 ++... عطلان تما ولقد موقلاو »*َ زج ررغتلكو تيه أ ةزاحنبا

 ةنصرتس#ب راتأزوعدتو عب عشومدحا وا عتوف جاتا دنا

 نيترو زدابلاا هوجو ةقلزلا مدا دمرو طماع لع نافو اقيم ل لعج

 0 000 عمك ع اوّبلسو عفترامزإ فو وتمام ملا

 ا كسر طلسم لاقو اهُدلَج ضرالانئملاقيو

 5” قئارطلانياواعج مهنيا الس ناتماهدحا ورش ن مام قفارطلا نيرو امتع
 |[ دفهيعاؤو هي وهع

 هلاو نيتفلاونيدقلاو لي عخاونر دو لذياناتاوناد ةدسقالا فارطأ هر
- : 

 0 ع يا و
 نا اال طويل بعت نزو ىلع نيشتلاىرب نيالا طاطا هن رضي ىذلا طبخ ١

 نابت انتساب طوني طنطاستقلاو للاب رضا ىارسعالانبا وديا

 اسعمب 1الاقو لالا عنخ اذهو لاق بنس انَسفب ننتقل

 تكا ذكدوتهدمل يلا كنف كفل أ ماذكواذك عضوملا ملا سنا
 2 عع

 1 ,ملا] قو نعم باو فاينل نعشنؤي ورك ذيز لطلاععلأو هل ماعارذ

 رولات ِبَّعن اول همرهظلا بل هامه نام .واططت نال وو ز ب

 هيج ناتو سقوشنؤب ورك ذيهبحلا وصحن ملانمثونب نع بلس امك
 .همعإل )#7 . سوس و ميلا وو م مع وفم

 بتال نو رباط ل نوتمو نتف نو ةمامعءجورهظلا

 9. ةنيثم لاه ن مدع نزفلا تفضي

 ادلع: 3

| 

 ا
1 

© 
 نكح

 ظ
 ظ
 ا

 ١ سيال“ 25200066 هاو مواخو 5
 ف نمو دعا ذا انس نو غتم لاا اتم لسا كنتم تيذهتلا قال ضانهسشتنو 00 0 20 "1

 اهدار ٠

 | !ضوح أسلم يرسم ّط ولانه تول نككلاو هطسو ىلا شن رلانو داهلسقوهطسو

 ناكح



 م اي و

 نوآلا نمو ةسننينسنبالا نماه سابق نالنؤلا نودنيألا نمل« فسناك ول لوتيذأ اوشا ||

 ضامإ نضر كامل ا
 فورا راه مو

 * عع َنوأَثَنو أ دقوارس * براق نونو أل يقءاثرساختخفتتاو هللا التماوأ

 كنا: ناكؤلل -لفنأ لاه ىرس هولا لوقامأو ىرنزنانافأ قرانملا مالك ئطقلا

 ياهل أو ليليلتالوقفالسيُوَسنبآلا نم همنا ش دخالا نه ذم ساسرق لغو ةئوَم

 انوكسلاوازدابلا تبغا تراس ةزمهلا ىلا ةكرر تلقي نغخالا ضذم

 ىأتنئامان الخّتنام ىٌوبلَحىأاذك نمله وشفخالا تهذماذهو لاق اهل قامماعضناو

 ىسصُقتلا رو مسالا وانزال

 : سرعمويغل هنو َعنم « اونسرع الاقامات

 ىأ اومعاف هر اسما شف ىذلاى ربت الاف قنب ردتلا عضومفوهالو فب تزينغ نام ىأ

 ةسنينأمطلاب ةنئلا بحي اردو نب نيا ةاوراذكو لاه ت دول ويونس
 _ ل

 قلخلا عضوا هتان نمالسن وكبذأز ود ل قو هنن ا 1 عضوندفا وس .رعدوقي

 زكفالود او ةئرت ةنكك < فارعالا نبا لاق و هيلعمهلدت اا آل وسد 9 3عض ومر غف ىأكوزالل
2 0# 2 2 ٍِ 

 دقوتوةلايدمئتسا كالذ ىلع ويولا ىهىلا ةنوملانم هدو ه هل ءارعالانبالاقرف رطنالو ْش

 وعول د_>قو ةمالعل اةنفكاوّق ان ادهىلعوهف" ”هلعقسمنأانزك ذ 2

 هون لكو مثالا نيا اق لح -رلا قف رعت اهم كا ذنا ىأ لج رفا هقف نون ةنك يظل ارصقو ٌْ

 ىلاَفا عم نم" عما منا هقيةس وزيثالا نبا لاق ةردحلاو ةقلذفاك ا ٍ

 ٍ نجوا الوقناكلاسه-ا تلعب امدنعب اهلظفل نم تقع هنا ل بقولو بلا منعا 71

 ع لا لاغاني شلذاةمالعوى ننس تلقفا ذهن ا

 نس :لمقموحو ذلاذو وقار ترد للا ةقعىأ اءاتلاتتتَمل اوقيدي زون ونعم ١

 هم

 ًالالداهتو رحتيمذاغاواهمقتد شيال فو را نالاهظفل نم ة قت ثمريسغد مك "لو: اوى

 ةيعش ىلأس ىمصالا لاق ةدئازداك كلدفرمملا وةنطللا اظنملدبةزمهلا ناانمفليقامارغأ

 . جوعأالالامقلا نم 9 عجرم بجباحلا ارو * يالا: م

 ةندلا بد أدخل ادتتر «ثلاوشي دملا فىوربادكه ف رالااذهولاق

 نوكيفبايلا| دهري غنمفرملا اذهّلص [نوكينأالا ةيلصأْ ريما نال'لبعَّتىلعةنيعملاشم ا
6 - 

 قيموهو ةنظموةرهحت ىأ ذك ن مهامه توع لاشك ةددسشملاةروسكملاّن|نم:ُفممتنم :

 اذكةنئمانالفتنأمو هلوق
 تنأم لصالا طمضد

 ىطيض هلثمو ف.فحلاب
 لكش حاسلا نمتطسل

 ردصمةنئث هملعو ملقلا

 ها لعفريغ قاع

 هديتك م



 دال نى ضنن و ياس وس
 0-عدم سس سلا م عيسي

 سم يي

 اهنودال ملاك ره هناا لامن 5 ةنمالعلا هميم 13 رطل ْ

 لاهو دعيج عياد وكناذهىلعتتأنهتىأ أتنآمنمامناللفافةنثكف ةرامأوهلعم
 مومو

 ٠ ثامنة لاَلقبوم بةَنيضاملا اتا دبس ةثغامواه تاس هد زولأ

 00 : 200 "دعا اكن اخ نأعا كلذكو هس أ
5 

 اليد ذءوي9و و ةوءوىوعءوم )هو-

 ايم ا دب الفحم نات * لع ررقأ ملا ٌتاعاماذا
1 

 وم مردع

 ., ا الل ل لفات كشبو »* هلعبلوقب امو هاب ك

 ا اق متواترة زها تل زو رع ل حز ناموس
 ه١ سب9رو هما ه7 م صو و

 ظ ' نئاَمم هدو نكلؤاتبلا »ع مهمأى «دئامد جاملعدي هور كّدِهلا لوقو مهيلع

 ْ | هيفي الر عبسلام ىو مالا ىلا مسهلوق نموضو عدق انعم

 سو هفزم رغب نيام ىوردقو مدسقلا ىنعماذهودُعلاو لوطا ىندمىاذاامهؤاقتلاو

اىلالئامى أن ماتم ىوربو ب ذكلاوهوّيلا نس
 ا يامون اءارغلا نول

 قاما كوفازة قناته ور روضنمو الاقل ذو هودي الكناين

 | ناتج اذسهولاقاهواو ماصضن ل: هر وبموم اهتنم رتل ة لولا لاس لة

 | نفدزتتالوزم : ةلوَلاىَر هوما كن نول نم فاك ثوبا مسا ةسئاملا ثلا لاقو

 نول نمل ةموه لاي وةدسثلاو بعتلاوهو بألا نم لَم 'اهنارقلا لانو ةلوعت

 فسلم هني ناكل "لش ناك ولول الل الاك ناسنالا ىلع نال لا وحرخلا

 ا سن :انأموقلاّتنأو ”لعتم وكن ناز وك شغخالا د تغو

 قم ماعجتاو متل منوع مهتام نمت كاتس نا ىربْن الاه .مهتومأ معتم اك زمفلا
 : :ونبألا نم ةومأ ءارلا بهذ نم ىرهوحلا هلق: ىذلاولاك ”اترملع كأن

 فوتون وطنا الاىفنعنلا و !امامق طقسأهنأالا مص ةدشلاو

 مالكذاَّض ريغ هنأالا فزاملا لوق وهل ذسعلاو رت اوهونوآلا نم" :لهقموهلاقي لوقو

 هز يزل انما نانوالاولاعاسغا و ٌحرلاوه شلوي رذلانوآلا نا هلوقو وفور غىذلااهأف

 ءالىتزاملالاهتو نو لسة فاضي أ ىرهو دا ةرك ذاذكومانا سلو هماج حب راانوأ نال يدعلا
 ماو ىعمداعأو زمضلا] ذفمناللابقف قرهوبلساهريسغف هن يع يطأ سرش ٍ

1 
 ناين لك 'اذاون تو ادقا باس ماهو تيرقأ اذا تان الللاسةيوددءدهلوق وهقهطتسنأ ىذل| د

- 

ْ 
١ 

 [رغتنع .

| 
ْ 

ٍ 
 ا

 5 رم هاو



 يوسلْضفأ | نمائن لكسص اف إن مم .هطقامزب زعلا ليزغتلا ىفهلوقوزمهلا 'لرتفنال أ دارأ

 ءيلابةسنيل فول دس اولا ناولالا ى هوما أل اقو ةنيلهتد_اونإألا نموهف ةولا

 ةكرح ىذلافنكتإلوأ/هتماها.قامةكر رحتناكوا اولأو ءابلاوشالانآلافو رحو ماللاراب كال

 ءانلاوهاماه_م هل ةامةكرح سدلىذلاول 8 وسو لابقو وليف ورادورانكه :ميإب قام

 نبنملسمرّدحا دس أ ىنيلءامةبتيل لابن اهلبقامنوكيالة نال مأخذ وتاب اولاو

 هدجوفرطبس ىلا د لخادم اكشف زاغي ا ضعن ىفناك هنا كلذوماللا!هييلعدواد

 ا مكمادقأت لعمل 3 سد أدق شطعلا نأ كصضألا_ةنككصضأ ماقف كيصضي

 نءةيدانلاب وتلا وروصنموأ لاق ةنيللااهللاةيدق وارعالانبانعبلعث هاكحتتيل

 « اًهرالواكرطال سلام نم * لاق رك ذولا اذ_< هكمؤي رطوفدعضأ راسو

 مع أهقاووُحررَحح فَ نتي ءااكراهب ولا

 لومف ى ءاضإأ وم عت كا ًامعجلاو ةسفطفلاةناونألا (دام) 1 ر (مالس)
 وتو" نوط ا

 ديزوأ دشن أو سا.قريغ ىقلعرودب دبوةردب ل ثم

 ماسلا عطقواتانأكانم 5 دافي دهم تنك اماذا

 3 ىهلدقؤاهلوساموةرمسلا ىهلسقو هلك هميم هنطابن مقالا ةقزالقمن ىهليقو

' 

 9و2 هموم 207

 ةنأماوةفطفطلار قبلان ندواهاوامو ةرمسل ا سرغلا نما قو ةناعلاىلا سلا تحت

 تغلاماذك ةركرك ركلا تحت ُهنأكاهب وردسلاك 0 نطان ىهلسقو ر لا نق دو قع

 د ا و وم 5 معجب او تقام ةيلوركلك ا

  نؤلاورهابالاتاضار عام 0 هوني لا 03

 8-2 1 و سس : و و

هُم رطل ةنأمليةو هفوة ياهو نم
 لفسأَد 

 هنآمتأمأم و هب ,رعشن ل ىأ هت امام سعأ اهءاحو ةفلطللاٌهنآمكلذكو لال لصفة مئاكز راهفلا

 وو م

 تأ. مامأ هانت أشالوهلأمتاامامو هايج قال ود ءرعتامى أتارعالاْن اَنع

 تاعانىاهأمتنآمام وكل د ىلان أ ىلا. للا لاق ن اونل | نمةلدسماللا نأ ءْزوْت وع 2 دنعهل ١

 لاقي وه تاتو تنل 1ث الودي ت رع الوات بيتنا اممهتضعب اقوه

 وسو مص

 لىأن امة (نامو يناثلا اغلا هلع فاد :وهلاقب و آن ايرتأب .رالوءاوهتوهالو كلذ

 ناعامىأ أمس نمفأر ألاف و لقتل مالو دكعأالو هنا تدارعسردوه يا || 1

 (رشع ع داس برعلا تاسأ - ؟53)



 502 ةسشوالا فواح مممالإا لعق. /ءآنزإ رب : مهج

 تءان اثات قو ماللاة :رنتكيلاأولا تيل ول ات تلد او كازآلا ١

 ةدينأ قرزكتتدةودوُللا نمنوللا وكلا ن اقول ف ذخؤيت أولا ةقدص و بتك

 ا

9 ٠ 

 ل ا ذل تالزتلا ىلا لف لاقب وشمل ضل (نيلإل ما ملت |

 6 0 :راطستلا قالها نويت دخ او ءانيلأعبجباوهنمفةخأو

 ق .٠ + 0 ., وةه.د>ب 0 م عما ف

 .ماقلاو نات اعاشتنأو هثثلا لاغير وآئمل ن1 رص هلل اوهنسأر 1و وهدنالاو هيفةدغافيفذاا
 . ١

 2ع

 ' قاد زو اتتةركشلا قو ندعو سنو هوطاوستجاط نشأ

 را | فهل ةقمالسلااهللعلغثيدخقو وعلا انهى

 0002 ١ 01 رواد رار ا واؤافشم ظ
 : ىرهزالا دشن شعل ٍ

 يكره ران 1 اهات متاع ماسي ظ
 ممر ع8يع ا ' باه لا هم أ

 د افودو لا نم ردصملا فانيلا 2 اان لح أواه ا ا 1

 د لحيرو ناكني ىأ أني لموذادناو ضدَحو ميصنوءاخرعأ

 0 5 : نافسن نايتس د تلاقلام ا ل نافع تبدحوأ

 "نلتفت نطو » مطول شرفا "+ نيون
 لادم مبلاب ا معو ديزوبأمدشنأو ةيفاقلانونلا عمربلاءنواي لاق

 اوم اع ةسع هه تسسو

 117: ينشد نم »* ميعطلاو يذلا سرا 5 9 ربل ناب :

 مو و و - وو دوم 5

 ب زلم ولا ه موي فدوسادوبع ١ تبمكلالاقوأ
 3 و

 ' 1 هنا روكا ينال لعب ..ةوهوادت :ثمنيل ع جوهامغ"انلاونوننلموقو 1

 | ٠ 000 8 المل ريسكلا,نانللا ااوذاشوهو لاق اسيل موقمدملا فاجللا ْ
 مكزابخ نيدح فرع الوقت

 1 | 9 وفول جيد ىعتالسلا يكب انك

 و 0 520

 راب خفر اهدي الاق اهيدسوتي ةروسلاك ةتنلاو عوشملاوراقؤلاو

 د هرعاذ زاو شماس وللي س .رعاذا ناك سو بلع هللا قص ىنل نأ 27 دولا

 رع. لوقوا نيل يل تيمةداع رلاو ًانرولاك ةن لاف ةعاس ا

 ريو امرت وابد والو * ريل وبؤوس 00 5
 2 كي يجو ءءء ف ع

 : يا الف مآل » لع مويلاوووبلل هلعدغ 9 1

 يييويسصصجصمطمطم ا وسو : 35
 0 اب 0ع اجا 0 زاهي. دو دبا دج“ اي هيا 0 60. دا



 لدبه[هلاوءادتنالا مال ىهامناو لضابت سيل ماللا ناله نم شيلو نول صفق كنها ىرهؤملا

 هلم نيد لؤق نمو ظفالا الاثم ىلع هئبحلانهةرك ذامغناو ناره نم

 7 رك عفرين مكنه * ىلا لاق لسع قرباتٌسإالأ 4

 مب اونا يش 2 عج موق وريطلاءاذتقا تحل |

 ةرجلاو د اوساكةئبهْنوألا ) نول ( ةَطامْنام متم هينرع فيش أو عزت اهلا اذتاو |
 ١  09هدم ةاعاقم ءاهم هدم هم تاق امس 8 1

 كاذكو نزلو ندلةدقر هو | نال هنود توداوأعباو مغيب نيسان : تسدد
 ذاك نولت ىأَد اك ّنولا و هذا 1و

 2 ل 0 : برضو هو لقدلانوللاودخخاو ياخ ىلع تييالاك اذا نوم نالفو عونلا نوّلاوُبورْثُصلا

 هتموءابوأ اتيقناولقامرسكم :اال نكلو ةّئبلاهتدحاوةعاجيوهشةخالا لاق لأ نم

 ه9 ةءس

 هنبللاوتولاهدحاو لكدلاَن اولآلاهدسنبا 0الا و لاقت نر
 ل

 وهفةومتلا ىوس ل ملا نمىث لكءارفلا لاق ارب أ ةوعنكيلا هللا نم برضوا

 هديسنبا لاق ماللاراشكنالا لامني ل يقف أةدحاولا اولا ىغر ويمتد حأو لان

 نيطلا ىفالا تيب اللا وا نبا فسم ىلانَت ٠

 سدقااو عا لاو

 عسا ىوقلا اهيفمّرْضأن 8 الا قوُصَسك ة لام

 هلبقوعف لاتفلا وماكو ربا لاق

 ْ ةنماهتت شلت ه شيول لافسبتا ١
 لؤطبالز ردا كلا نامل ركشنال طاغوشولاق نآمألا قوصسك ةفوكتلا لهأن ةموقءاؤزو

 لاقو ناناو بلاني ردد خلا ناَيلاو هليؤطلا لفل قولوا عسب طبف
 تر

 طقرألا د. لوق ىف ىمدالا

 نيولاي اولا شو ٠ نوبل بد تسعأ ذاع

 ةنندُسف هلا مسي لاو مايشن خا نيسنملف نون حنة .ةلطعلا كرت ,رفيك لاشي

 قودي ز يرغب نول ةوسب رم خرتسأ لأ نؤكي برغل كسعل ملكا

 نبالاق هند ىلع وللا لعح ا هئامر طورناج مدحت قو نعل راه يفادتاذام ولت وأرسلت ٠

 ةئيدملالهأ هيمن ةوقلاو؟ يلا الخامهاكلذفأا لدقو كذا لاف فلا نم عنوانا ا



 (|لصالاب ا ىف ناهاونيوهلوق

 هلونأةحوتفم مالب مكسناو
 ونبو ”هلمكستلا فى ذلاو
 برعلا نم ى فلا مناهلأ

 تناكنافدي ردنبان -ع

 عضومادهف ةدئازةزههلا

 فرخ نالعفناكناوهرك ذ
 هىيععم هتك ها هاهلا

 (ن#) نونلا فرخ. :ماللا لهو 3

 ١ | ويسعيدد بفرشألاديز لونا زيت قالا ديزنالزةوعخلا ااه نغني مت ةيقرادكيم

 + نو بيس مءزواف فتكا عقو فذحلان كلونأ ال نايف لالا لاه هنأ ل ياخلا باج ض عن نع

 | عجبم ويدس ب هذم ىلعزن احا ذهو: برضأ انلادب زرج مكاذكناك ولو د_حب سلا ذهنأ

 ْ أ لول يلخلا نعذاشلا لوقا اذهل _ئمنا ىف ىئابكلا نع ماش» حو .نيرممبلا نييوحخلا
 | ىفا نفح ثمة نالهنأ نافل يلطل ا معز تيللا لاو هبامصأالو هي وربسميذخأب
 يفعمطي ناك هناك انيدنإلام را د نإ وق:دكوأامكل اوالوسعملا ف هيثتاهنأى لا , دلكلا

 الو نلافلبصالاءارغلا لافرالن مب جو أت ناكذ نلينلاَكَوو كلذ تيفنف هنمارك ا
 اعمال إن ماولدبأو اهب رين ولاسفإلا نمل قتلا اهباود_وانونال إن ماولدباف
 | الفيلاعت ار قف موضع لاهو ركب وألاه اهبد ريزجت ىذا وأن ىذلا لبقتسملا اهاودحو

 ْ أيها ذمولاتة با نوذلا نمفاالا تلدبافاونمؤي نا اف مالا باذعلا ١ ريف اوُسْو
3» 

 ا لوقت ملاالا ددحال» نامل ومئادلا هللا يبل بها تناك ذااللع لفواتول

 ْ سو رفسنممدقاذا ددبلا هيدهامتنهل 2 ند) هو

 توبا عيا واعإلا كاردا لق ناسنال هلام اموهحامعلا ىفو ءادغلا لبق هءللعتب

 00 اس لاقرو مولر مهل ند مهل دقو ٠ لتر ةنولاهناملع 5

 | دهيم نيتيسس اذ كوناباع ا نولي انيولت يا :رظوملا 5

 ||| اهلا .سسوومالل خبه مولرقو ىرهومبا نادمه وسبا مهو ناهآون قو ع

 | زاجاسغاو لانه كابا اولاقا مءاه ةزمهلا تلدبافثنالإصأ ودك وتاادنعلمعتستمماكف

 هىثهن اكراصفنا طفل لازءاه ةزمهلا تادبأا ل هنإلد بكوتللام_هالكو ناو ماللا نب عمجبنأ

 0 ا رعاشلال او . ربك

 ظ
| 
 ا

 رو دل © ةم

 قداص“ رضاشدِع و نميبذاكى لع # همسة يسدعن مكنه

 قاسكلادشنأ ونامإل هن املا 0 ودليل امال ماللا

 و © ىدص / .«ء, 01 ىلا ةنا 2

 اهليتققوشو قاوشأهليتق « دع يةيابسلا رابتن مو
 و كك

 اهلوقب نم بذاك تونه ىلع # هس ةيسسن نم نه

 نح .  الالاك 3 كب !نميفلالاوملت نمل اوال اماللاف دفة يسنعن ميلا هقدارأ لا و

 بسم ا م ا سسو

 ركن ذك زال صل وإلا لولاو هتتاووأ كعب هتدارأ « ودعت ىوتلا ولعن ازإل

 7 تا هس 0
 قرفود



 نيإلا فو رس نمىدعا.عاههبسمو مءقوهو ةرو رضلا نونلا تفذق ىةمانكلو.دارأاخنا ||

 عننا نطاق دل كلانا نكلل أ نأل بق نم 5 بذكلا مّلاقيدقىذلاربغ 5

 اموءاحدقارسع نك ديزقءاعاملوق:باحالاو قئلاذ تداهم كردتسسو ريخلا عفرتو مسالا |!

 ورع نكل لوقت نآزودالو عفرتف ٌىعْل ورع نكل موقلا فءاسلوقتاهدعراعتأدتبا اذا قبلا ٍ

 قندعبالا عقتن رم مسا ىلءادرفمامما ةفطاعت ناك ن اامأف ةمان "لمح أتى تكستو. أ

 (نا) ورع نكلدب زف“ احامؤار ا نق نيزك .ًااملوتنلقالا بارع لم الا ملت ١

 امتوكدلال نمفاالاتفذخل ناك امام هون أنو زوالاف تنقلات اقف ةزمهلاتفذخل

 هنالنأ ىلعم3-ةّ أدي زازاحامل بكر ئااوفذخلا لق ناك اك اهلبقالمالعمنوتلا بكري ١

 ثدحاعنارالف ىهنلاو ىننلاالنعموهري-غعانتمالئشلا عانتماول ىنءموالوؤل نمةبكرمالول ||

 بيذهتلا دينموقي نا لوقت بنتو لابقتسالا ىننا فرن نلئرعؤملا دارقنالا عمامهلَنكي ||

 ”6الل  (نا)>  ثوناافرح.« ماللالصق

 5و.» <

 فذ_حىحنالاقو: تهل دعلا فرح ود اهلا دولا نيب ىلا ةلك اشمللن ينك انلاةاقتلال

 هلوق فن منو فد--ن مم .ة[كاذ موهوب نينكاسل اقتلال وَلا

 ةقمفل ع نكلىرهوملا لاق ةملكلا »تف :ااشيأةىاتلانوتلا فدحتت يعذاذافاغتقت نونلا

 بصنتّ ال لمعت ةلدقنلا نأالا قندعب اهبّبَحوب ق.قحتلاو كار دّتسالل فطع فرح ةلدقثو

 دعباضيأ عقتو لاعفالاوءانممالا ىلع عقتاهنال لمعتأل ةفرقلاو ماك ةذفارع نكد ماك

 اهلاكتتسار كف نأال لاخلا ةءاهلصأو لقفل ىقدوهو لاعفالا ب صان فرحنا

 00 رتلاو حازتمالانامهلراصو نوئلانماللا تطلق ة'اهدعي نونلا توكسو

 رههلاةنوُدَغاَنأ مكحناكو لف برضأن لادبز برعل الوقكلذ ىلع كلديرخ7
 ازعز ني 1

 ىلع اهيلعهّمد_ةتزاحا ملا هتلصنمناكؤولوةزمهل اًةفوذحل انأ'ءإ_صنمريدسةتل افذوكناك 0

 نأىرتالأ اهنزتم نأل_.قامهل نك لاو .ومكحامهلثدحا طل اذان ششلات كاد اذهفهعتو

 لع ذاراوس نول هلرصعمو ناك انلوقتلزنج نأ اذهف هريغعوقولئشلا عانشاوهو رخآ و

 مددقتز او عانتمال برض انااديز زاجالنأاللصالا ناكول هنأ نم للحل هما مان ونس

 ملوح بيكرتلادامها ث دح نيفرحلا نالزك ذانمدقام اذه للا حاجبو لوضوملا عال طل

 نعاوز كولا قصماو اقف ايا ءبسن لع قاوقلتخاو لقت ابصنتن انوي هنا لاق
 79 مد

 ىقنلعفت ناتالاهلا هلضافد غنام نفل رم تاطجكسم رق دف نالوق«_ةلشلخلا

 هيمو سس سو سسوس 1



 (نكلإ) ١.١ 'نونلافرخ « .ماللالدف 38

 | هعفرت وأ هيضنن ا مة خماماهذعب ىذلا مسالا لمعي ىذلا ناكو لسعف الو مسا يش ىفاهلم زر
 ٌْ نيطاشنشلا نكلو يرق ن :ركلو تول ظيم سقت أس انلا نكلو هقلالوق كل ذنم ضي وأ

 ْ مكياجرؤس اان ناك امدلوقامًواغدعب ىلا ل.عافالاب ىرحالا هذ هْثفراورمَك

 ظ /نكلوديرتفوهرمذت نأ ىلءهةعفرولو اهب تصنف نكلودعب ناك ترم كن ادق َلوسرنكلو
 0 قيد نكلودتانودن مكب نان ارقلا اذه ناك امو هلثموانا وص ناكها انتين

 أ واؤلا واخد اذاو ايون .هذتُبرعلا ترث ؟اهلؤأىىتااواولا نكل نمت اذافقيدصتو

 1 تناك ذال يت هيف مالكلا لأ باصأ عع وح نايل لانا الاوفر واع اورثآ

 | امهارتف كو أن كل كلوخأ قي 1 لوقت كونألب كوخ أ مق لوكا ىرتالأ اههلثماعوجر

 ٌّ اصتملذا لي نمتدعاستواولا اول_تدأف نكلراولاق اذاف لب ىف لصتالواولاود>او ىن_عمىف

 قسئاغناول يق ممالطسا تاع واولااوإ_ءحونونلا ديد شت اهيفاورث افواولالد

 اةرحاعي هاتر اصق اكو مالنا ىلعتديز عاق هلتا دبعتااهلصأن الا نون تدتثاذا هب رعلا

 | كلذ ىلع لدي لاق دئاو زفاكلاارماللا اوناءاصألوةيند وحلا ضعب ىرشوملا لاك اد_حاو

 ْ | لتشديرف * ديتسعلا مح نم كَل او *« ءارفلاد_ثنأو اهري_خىفماللا لخدت ب رعلا نأ

 |[ فناصملا ف نيتكسو كالا جب فلا ةروصو نكل ةلامال ازوهتالو ّنااهانعمنأالا ماللا
 د دبطع عمالا ناعقيامرثك ًناعقبالءانئتسالا نمنافرح قاسكلا لاه ةلاممريغاهفناأو فااأردغب

 0 ينتاب ا بر لو نكتودفس نا قساو او لئس اهل منش نزغلاو نكلؤلبامخو

 0 نأتبنيالو تائرح ةماكلا نالنيلصأ انوكي تأ ْن كلو نكلفاأ 1ىفلوقلا قد نبا كاف

 | ةدايزب تدكحاامنالا مكح ىلا امخلقنوا مب تيهمناف لاق قورملا ىفةداب زلاد سو

 ْ 0 1 نك -!اهاص اف كرمَتلا اوهاكل .متءارقامأو الءافةففضانز زو دالعاف "لةثملانز وناكو لالا

 | عتجالفاتكلر دقت ارا نكل نوى ءابتك رحت رقل أوف قمل رب ولا كفن تالثاتأ

 [|| تراصفةسناثلا فاهوممدأو ىلؤال انونلا اونكساف للجو ددش ورك 5 كلذهركتال_:منافرح

 || كربونات ا ولاقف ىناثلا فمومتدأف لاحوددش نم لوالا فرذلا اونكسأ5 ل

 ْ تقلق فاالاتنذخلا انكلولصأ لاقي فره اوهاكَل هاوق ل قو ةمزالريغ تناك ناو

 هلوقو كلذاديدشنلاءاف.نانون

/ 
 اف

 هل

 لماذ وامن اكن ا ىةسسا كالو .ه هع آالو هنتايبْسو:
 -- لمسجد م سل

 اغا



 نودلاق رس هب ماللا لضف

 0 ىعوْخعلاهد باو تاوهلل ادنعنو تال تلا

 "او

 ووو ميس 5

 نغلب تثج لاعبو نوُمشو وو ديداةارهاظن ماهل لاق ؤنطانن .نابلار نان

 ىو لضملاََو نملك كنارابخالا ضيفو ة.فللانمويَامتر كا لوبغ

 هعج دن كلا ملنم تان لاهم لاض لب يناشا نالفالانالجرشأ ثيدحلا

 هع 2 م

 نبا نع مول اشيأ نونا نك : ركب خرم ملام ديداغلو داك نا

 س ةدع

 كِ_:ئغللوق مة ضعي ولكافة غل عاَو ناغلمو هن مكاو لاطّنلاناَعْلاَو يبارعالا

 قدزرملا لا بلل ع
 مايا أو اصر هلا ضرل 03 اعلا حا مابَقق

 نيئاغللا لإ :ارسعالا نبا نعييؤبلا (0) نيناغألا عاود ا

 كلذكو انقلها“ ثلا نقار دص مّن (نتا) ءانعمسا ذكع لاق نوفا هدحاو ميشابقلا

 اًنيقلتامالك نالف نقاد قون د دي 00 همها هنو مه نقلت مدلعبإ

2 

 ةيجملا تدهس قع مم 5 مينيون و مغ نقلا و مقالا نم نوف

 ىو هني يتلا نسج موفكأن نق 2 وهو 38 ىلأن هللا د عامهدنع تنس و

 يلعانم»نا هييلعهقاناوضر لم تيدحفو انئَلاَدَمامال ىلا ورنا دوُدْخألاثيديب

 ع م مع مس 2

 ّ ,مكشنا فو ةبسقئرغاَمهَفىأن ومأمرغاأبيصأ ل ل هاتبص و هردصملاراثأو

 ىئايجللا بن :ااعل مالا, ان دل اط يفنيدا دلاد لآ الوعد دوبي ا ربخأ
544 

 فورم نبه ئيضتاب اطل اود أبطل اواي !اودن اتاي ا اود الاون املا ناَقْلا

 ناسللاىفةِمعةَتْكَللا (نكل) عع وم و رف نبت هش نك بارعا نلاودحاو

 هي اسم فة نيترعلا مالنا نقلا هديسزبا نتللا بكل سرلاقيئو

 مه 2 و وو مو 7 ميدمص

 ريهزلا# حتوم مساك أو ةنودكلوةن جا ةييدفت لولا قروأ دوه ةوكيلو ةنكلواكل نكي ا

 مرالود قالو اسف 6 قرش #* الورامغلا ىداوملاناَكّذالو

 درمملااضيأ والا ورداذكو نا ناكذ < الاثَو ور نمأطخو بلعث هاوراذكود.ب_بنبالاق
 هس اوم فسوق

 مده زوو مه

 ةمشدحو 5 .موردنكل مضر رن الذ لاش . ةيمعالا خللا ماكشملا مالك ىلع ض رتعت نأ كلا

 تكلس ناتغلن كل فبرعلاءارفلا مهلا تاغل نمتناك اموأةيدنسوأ

 اهنكسأو نون فذخ نمو لشي الو لَها هلي لوءام.الا هيب صناهد 3 ثنفرفخ اهناكساو

 ةيحوتفم نونلا ديد

 ةرامعملاثيد+لاىفو هلوق
 ثيداحالاىفو "لمكتلا

 ها ملا نااهل قرطالتلا
 ةفاضالا اهيفلاضنسغاو

 هياجلا نم نتمسن ىف نكل
 ,عصم ها نغلنب وذت

 هلثمزللا ىحاصا افق هلوق
 ىاغصلا لاق حامعلا ىف

 ةباورلا
 « انغلانبنيدئاعمسلأ «
 نوكسف تف فم نسغللادازو

 هبتك ها 0 .

 ويعم

 هناب ملا نة اردصم هلوق

 هلوقو حابصملا فاك بعت

 نةلأكلذكو نةامالغو

 سوماقلاىفاك حرفهانو
 رسكب ن-ةللااضي أ هسسفو
 نكرلاو فنكلانوكسف
 ها نطيلا لفسأن قاوللاو
 ما ليكللاف للبت

 ميت

 اذكر امغل | ىداوىلا هلوق

 مكسحملا نم ةضسنو لصالاب
 ىداوالو توقابف ىذلاو
 ىذلا مهرالو هلوقو رامغلا

 هطبضو مرالو توقادف

 عضوم مسا بدسو بنعك
 مساءاهلاب مهرد_كتلو
 تبلالبقو عضوم
 رسغاعيجاها راآدقلب

 ١ ةيوقم
 زبفطاىداوف ايمن مءارس

 مدهلاف

 يمديك ها



 حلا ىرقنملانيءالاو هلوق

 رسكو ميا مضي لزانمههسا
 هتنكواكر م ةعمزنباىازلا
 01 ها ردك" الاوأ

 يفوتك
- 

 (نغل) 2 نونلافرخ + ماللالصف عاب
  3-7 0فطام ١ 00

 | لعنعتب نأنغالتلاو | .هدحأ لعن ؤلمعتسااع رنعالتلا و هيحا هنا وهتمدخ ١ ولك لعف

 | ةرصقلاولاعت ةوقوديذ عا هللا ةنعل اوتاذعلا نآ ]ل را ىف ةيعللا و هسفنباىمتمدحاو لك

 ُ قار عولتت يار هك نوعا دارأل مق موُرلاةرصت غب سلغن لاه نآر ةااىةنوعلملا

 | نيعلل لاف مودع ةىأترسلا باح انعلا6 مهنملتو لجو زغهللال اع اشي أملا نعل ءارغ
 غ2 يهم

 ا | عيترالو وجا ناك اذاانيلعن عالية الفلوقتنرعلاثغممو ئرهزالال اه آملا را

 |( ةةكرز ريل عضا اومنءالملاو 0 11 ثاعللا لاو ةنعالم اوَنعَللا قمن املعنب و وسن

 || لقا او عا دكاوشأ ةشيافسا 1و :سافلا لو انامو قدر املا مي وةحاحلا

 ]| باشا نافع وقتما 320 نااار 0 ,رصشلا لالظو قيرس طظلاّذاَر اوجنعالملا

 راهن الغلال اونا ثيدحلا ىفو ينال لاقا هع طئاغلل نط نه نوع واهراذقأي

 أ م ”تأوهو دلؤ كو نا كلما ماك اهلعافامب نحل جلا نلعسملا ىقو اعلم مج قف

 3  ةلاعافاونعل سانلا اهب ما ذافرهنلا بناجو ًاركشلالظوأ قدر طااة_ءراق ىلءناسنالا

 نم نعل بدسهناقهبلع سانلا نينعابلاح نعللا نيبلاخبانيرهالا ىأن دءاللااوةناثي دما

 6 0 هونناستلا و لطتسي ىذلالقلا وهامغاو لظلك ىفاذ سل رخضاوملاء ذه

 تالئْشيدحلا فو نال بيسامنالنعالن 531 ملا نه تبع نكمل مانع اللاو

 يازين للا عع ىهو وه رك ىف ةئيه راك نوعا رس ءاةنيعألا ٌتاذبعَ

 | الاقلام ايلا كد لست نو و ريدقت نس هلاشلا اذ

 دومالتاهبح اصل وقعل[هف لاق :رامذاه اعد ىيجضسا هلال كلذ لعفاسغا لمق و :وءلماراف اهنع

 ايَسلاهيَرَعْدتلاسماو رسولا ةثيهكعرازلا قفين اهريغاهبريتعملو اهلمملا

 او عرزلا امس | ”ئثنيعللا لج رلاوىرهوملا لاه روطلاو

 1 ًةرتعل كا ارعالااَنآفارهن لاك نيعللا لج رلاك خابمشلا تن

7 

 / مّرمبا رطا ورسم 1 يَا دْيلْم
 نعناندنعو أب ااززبلا6نلاج الورم اهلانف هتلااهازخأ ل قف كلانس لاند ةريفو
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 اورو را وبان ٌدلامورخ تنل ىمدالا
 | 1 هيقئيلالعرضبت ذكى أبا

 «اقتسا اذا نذالا نظاسنع ىلا رولان (نغا) مهئارعشو مهناسركن مفردا

 عة مدسصأب ىهليقوٌتَدْدْناَسالا ا
 ابو ادرار عونا عدباو وتلا

 غناغنل ل



 ني 2 (نعل)ب ٠ .نونلافرج « ماللالدف

 وهو لغافلالاوهتزاريثل علي لازبال ىذا ةمّْلاو سائلا ندا رثكلا ةنَمّلاواٌدعاضفنيثا |

 لازم وو اسوا اوعقم ىناثلاو علا (ٍ

 7 لدم كالو قد 2 هتييمناع همز اَفَضااو نقاط ١

 كبس كني له نيبال ىأ كتي لهأىلعةتلتال يحلل ىحنو. بايمتسلعدرظإزو |
 ىرهزالا لاق 'دحأ لك نعل ىذلانيعألا اوءاهلامف ةفوص هوماركذتلاذافءاهريغي نيمآة أ شماو ْ

 خامشلالاكدو رمل نيعللاوبسملا مولا نيا ا
 ةةؤءع ىص و هس

 نيعللا لجراك 0 * - هج نوح 1071

 ا نسا تا ردتلا بذي كويلات سانا ءايكسلاانبسلا| |

 نيغللاو با ذعلافَدلُخوهتح رقم هقادطإة نموبيذجتلاو الإ اراكلاهراصف َباذعلا |

 ىحو هيعمل نقار هتاادع نمد نال يقوءاعنلا نمدرط هالة بلاغ ةفصناطيشلا ْ

 , تاع وهسفن ىلعءاعدلا ف صن لح رلان 0 و ءاممسلا نمل تبا فاعلا ١

 ثيللا لاق امريغ ىبعل دب ريهز تدب وب دعما نعمل ثدللا لاه اريك نمي اذا ا

 ردا نول سري او“ الاقدم نافشلانهسهو 1

 ىفهن أس ها نءالو تي ساو نعل موقلانعالّتوا ومصشو اهجل رثكي هنال ا

 71 لجرلا قَّدقاذان يو دا نيشستم دارك اياب 4 احا َنعالواناعلو ةسنع الم

 هتلادبش أ وق اوقي تدفق و لجرلابأ دب و امهتد ن نعالب مامالافاهينز نأ لج زامابرؤ أنا

 هللا ةنعاهملعو سمانا ىف لاف تاه عذ رآكادلاف اذاف هءاهامراعفقداصاهناونالفب تنزاجنا

 نيبداكلا نمل هنا هللابد مشات اه ميرا كوقتل# ًرملا مان مث ياعامرامف نيبداكسلا نم ناكنا

 كلِذررمتغرفاذاف نيقداصلا نمناك نادننا سد ىلعو :مادنا فلوق: ثان لا نمهيفامرامف

 هت ةنسلا نال حو زلاق طب الواهداو ووفد تءاقالماح تناك ناو ادبأ ل كتلو هنمتناب

 بضغاهيلعرملا لوقو نيبذاكلا نمناكنا هللا ةنعله ماع حيوا لولا اعل هلك كلذ ىمسنع

 زج وانعتلاو اًعالوانعالتدق كل ذالعفاذانيجوزلل لاقي نأزئاجو نيقداصلا نمناكتاذقلا

 ىعتلاف تدخلا فو .حوزلا نسل )و ىع تعتاد قوم نعت ونعتلادقوزاللاةينأ

 عوقو فلمعتسي متاشتلا نأريغ ظذالا ىف ثا ثدلاكن عالتلاو سفن ن على نعللا نملعتفاوه

 ول

' 

 (رشع عداس نرعلاناسل - ؟6)



 لالا ىفاذك اعبر هلوق

 "رلمكستلا فىذلاومكسحناو
 ةئمر عج ثامزلا ولاقاماع

 ققين ةيقبلا ىعورمشلا
 هيتك ها نيللا نمعرضلا
 ويدعم

 لاركحذأاالافدل وق

 4 رابع :و هدسسناوهلئاقلا

 نبا ىل_علاق هب وبدسنع
 يعمم هأ جلا اغا هدمس

 ل(ننللا كتاف. ملال
 :بلعثدشنأ تبدع ايلا

 3 ةم مس

 1 اا املك بالو ب باوصلا د مك اهلدعأن انساتا

 | هيام أليس نتلاوناسنقا لكك اهم ستتم راثلا ناَسَو تازبملامكاسلدعأب نعي

 | كاذوَلمتَرِسَقاَن نق هليصقناسل راعأ# ”كفاهلج ترداذافهملعر ردت هتقان ءهيقلمل
 - هج ب صم

 0 5 3 7 0 دلل اريغصاركب فضي رجأنبادشنأوبلعت هاكح

 0 1 هيب بويدالقمَّتدقا امر #2 هيلعايريلع أَن 3 ظ

 | هيف اتغنس نياهف ةرعل نملكس رغى عماد هب وعيب لاف هد.سنالاق

 04-5 هديب .ثء هرب ف دس سهوسو

 قفار غراَوردَتستوا عياوودملا اه داورصمق ةانلالتنأة اكن او لاك نستله

 وفود حا ور 0 ل تاق راو ادلع تالت ا :رواه ردها 21 1 اخاه رد

 ] عدم هولا نلتانفد سلع خا هقاسماذا فلل تسلا ما

 2 ايو سل و بدك لعن سنو هفرعأال ىرهزالا لاك نبع نر مدنا

 ١ و | لا ر ولا نا سلوم اناسلو لاعاد بعب ٍناسللا
 د

 || كَضْفاهطسو نمومس روثلان اان 0 ىاسك هناك ند أسرعت قرواهلةبتخلا نم
 ا

00 

 0 ا مءاود ىهوءالك ةر م كك
 م 0 هلل 9 همس د ءس9 3

 نار عسا: نواس و5 ةراخت نم هنوني تع بايىلع اقهيواعم < رح نسل

 1 «ىي* يع د

 م ٌرمْصالانوْطأللا (نلا) .هد-سقتامأا ىلعر خامل
 :ًااَتيباكل للوقت ةيلهاجلاقاهكولما يىَب :نحلا تناك 0 نا تأ 1 نعا)
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 ١ م رات انمذ :رطلاودانعبالا نعل تاع نمامواةنانااتنأ اماَتشَم

 أ *لةنسلهنع وكلا عبو مسالا هسا“ ةاعدلاوٌبَدل ولكنا نموهقلان ءداعبالاو

 1 ! زو ٌذاامنا لاق هن ودلع نعال عدو توغلت نأ بز و هدعتأوهدرط

 ثنو ورك منك ت ثنؤملا فءاتلاو فاالابورك ذملافنوذلاو واولاب عمجتثأ اذهلثمم 1

 أر هلوقو' مهدعن أ ىأ مركبه معلب ىاعتا ؤقو نزولا اذه ىلعءام-الا نمءاج.

 ل ”ةتادؤعرل لا نحفور ربو َنَتلاالاضرالا ف ئ (هثلكتونعالأ سابعا لاقت مدعاللا

 مع موس

 و

 هه ل ساك

 أ عْتةجردحا راهفششتل نافام_مماه متسع تلات ا ادعوا اذان ان الا نوتعاللا ْ

 0 2 موس م اجل يس دك

 ]يلا نول واق ردك ورباورنالان قانا نمل دوما لقوا

 ”ديويع»

 شب



 قفل (نسل) نونلا فرح. د“ مدللا لصف

 د6 .٠

 .اهادرنعتاسل بتال 7 يهاب م تار

 هموقنا بالا لوبد نمانلسر موج زعهلوقو ةنسل ثيل سايل دمنا نواو اوعي رايق

 ةملكلاىلاهببه ذوق قتدقر ه يباع يذل رعاشلا لوق نمو هموقةغلبىأ |

 اساسا هرك ذفريمللا ىلا بهذ هدب رس ال نإ سل فان ناو ةهلهاب شع أ لاف اهننأت ْ

 ىأْن ل موق لكل ور جون حو لاب رلاناسألاو لا ماللارسكيٌنْسللاو ريال دوم ةغلا |

 غالبا اناسأألاو ةحاصف :رثاس اذناك اذانَسْلا ني نبال جرلاقيواهب نومك ا
 ةلاسرلا

 ل 00 اذكأ انالففْن دوا الفىئسأ ًالاقيو متع نبل وهل ا يالوشبلم لام

 ديزايعنلاتر دل أ ىأنالفدلا ينك كيذكويلا ا

 راغألادالاوكْاَ ممل م م مكناَملاَدا رمسيلاونسلا لب - ىف |
 هج"

 دلما دوج أ ناك انسي هسا و مقا هنَسآوةغألاومالكب اناا قولا هئاكأ|

 ةفرطلاتهلاسلب ذأ امسلهنسَلو |

 ' رق نوهوعْسل ا 1 اهنسأ ىئلتاذاو

 ىَكْيَتَسَك لع تجدد الاقثأِْماَز ذوهنعمّاىذر رعب د>ىقو هلك اضأهنبسَسلَو |

 نس دقو ةحاصغلا كب رمت نسوا اومالكلا ةرثكو ةطالاناهفصباهئاسلب كيل 0

 < د هر

 هلوقو نو فام نس هثطالا ونا للة لاوْنسأموقو ناو نمل وهفرسسكلاب

 لاملا ىلع بوصنناس هرئازوت دبس ارضا اسكت ْ
5 2 

 اناس نوك,نأز وجيو اد اص الردي ز فج لوقناك اديكق انا سارت واي

 نسبلا اونيسللاو ف سرع ناسا ذقت دميأ ل دوميلع قا ىلس ىلا قدم ىنعلا قدس الؤدقم

 اذاَةنسسملعنو اهالعأ نماهقَدو !هردص طرخلمنلا نبا وناسللا فزلبك بم
 ةءو 1 - ىلإ

 ىلع ةفاطأو لوط هيف ىلا لابعتلا نمنع ناسإلا فرطك هيد قم يفرط

9 

 ع

 5مل هس د < ذةولرعر و

 نسما 0م ذمياباو * 0

 قىذلاور_ءالاىفاذكه

 كةنسلا هلع تلخدناةداهنلا

 اهنعتيغناو ا مث ءاهىف و

 ها ةياو رلاروحو اهنمأن



 _(نسل)#“ - نؤئلافنأ »مالا لسن ١
 1 دم د و« م29 زوم يوم ري لي عه

 مجعد قارعالا نبا نكمانسلعم ا ا

 | | ىثعالاتني كود واضنأف ا ارعالا نبا نعفوخو أدري أتاك ع وج نم قصد لو زل هلملاو

 || ميراج اوم + نّرلاىَدا هلت : وبغارلاوتيلاوذ لبي
 ٠ انقانابادسا ىعدارأ هنأ اكن ماللا يسكنات ألا هرعش ف فو رمل رجالا مير دشنأو

 |ةنسسلاةزل دبسنبا ةديدشلا ةندلا ىو عدوا و ةيضعأ شعلا نم "لم م.اصأو

 ْ | ىدحاتق ةاضا لذ ةص لع لدا ولات ن نرراهعجيو قيضلاو هدا زَلاو ةقيضااةديدشلا

 دحاولا ليقول هون مانزل ةلرظتودرفمملا فاضتال كد حاواهلا

 ا ظ أقف رعلالوقتو داع فاق 1 ةللتاقنام تقفي ذل انف ةدشلا ىو اضي ارمسكلاةند 7

 ا 0 | ضرالا نم حاصلا نال ن.مشلارع 43 قيضىفىأ 0 نفق هلامزاسنالا ىلع ءاعدلا
 توب

 كاسل (ند) مسدس لانا 71 00 ئتدرتسيس ل ىذاانر رابلا
- 00 0 

 ةيلها شع ؟لاكذئنحثأ ريفتملعلا نما دقو مالكلاةح 9 ْ لما

 ٌردسالو اهنمسعالوأَعنم « اهب رسأالناسل تأ

 اكسال * "لنمو ةلاقملاوتلاس راانهناسالا ىربنبالا

 17 4 000 5 اع ىنب ناب

 1 1 «قوعطمي ةمدطملا لات مالكلا نعمل ٌنيدقو لاك

 ١ 1 ععدأروب 4 مكعفوح ف هنأ, تيل 5 منان ا ىلعُتسدُت

 ْ يوفي راعي عن :اول ًارمكش لا فالتلاو قاعت هور 3 نيفوجبا نادم

 و يلوم اتاسللاوهديسسنبا المانيا مطوأ - جاهلا لوقثنأ

 ٠ ءايقكلدنال ع رد وعارذلثمثنأ نقف د امر راجت لم ذنمقةنسلاعجلاو

 لاو يجز طلا تة ااا رانارت زم اور دما نم لاعف ىلع

 || مئات قار وةنك كلم سانلا النا لاقيت :ةيورك ذيمالكلا فناسللا قاسعلا

 | نيرغ "الا فاقد ناسل للة اول جوز هوقو ءانثلاناللاوةلوق صناذههد.سنبالاق |
 ْ م لنا 'آ ' رثثك 0 رقدلا رخآناايقانانتا نى لاعجلا هاثغم ظ

 ا ةمسألا ناذ نحو تضفنهثمةفرا) 8 : ثبات الجدال

 ىدنكلا ضاسقلاو
 0 ا 2 ئئت وساسس وس را



 ير سكس بديحاا

 م اديزٌبراضلوقن رس ١

 ٠ :!/ (متسا) 0  نوبنلا فرخ: هن 'ماللا لصف 64

 مو «* هم وسوث

 ا رم ع 7 اند ارم لاقاك ناك اللا ظ

 نمنع ةقدصلاثيدحىف و 50- وزغىلا 00 نايف

 هَ ه م س ووهع
 صخأو ددع نماناكف برقأهنأالاد دعى عع ناكمف ورط تداامهمقا راحلاام جدت[ مدبدجس

 وأ ثدلف كلذ لاقي الو هتمذ قفى ًالامنالفدنع لوقت هربغو ناكملا ىلع عت دنجن اقفل

 ه7

 ندائرهوملا نوتلااورمكوماللااوكفولادلاا وضل هاذه نيعجت أن ينالكلا نعديز

 فوز نتاع تبتر نب ايااواتنأ قر دنغالز ناو فروق ةياغلاوهىذلا عضوملا

 ١ سوس رياح 7 73

 د : رن تالشادافدشأ واهس منطق ةف اسمين أند م

 عءوو ةمودصو م هموم م مو <

 هروخت#ىلاهسحتدأ نم #23 - , رخ نمنيعونلا بعوتسي »ع 7” 35

 نأىلا مضي كونلا فذ_> لجدق ولاك لأقه هرم ىأو هر ولا هب .ميسْقكي ربنا لاق

 سوو 7

 ةمرلاو لاف نيونتلاةودغٍبصنقةودعْدأ لاق

 9«©سوت 7 اسا#ا عا حا سس انت ومدوز ه2 ا.

 فاكملا ناشصألا نيطقلا ثحو 5 ىصصلا تدم اذا ىةود غشنا
 انني و. هو

 لادلا نإ ساتذآو دات اغا عب رأنونلا داو ىلعوبأرت ذ دئربن الاف مل

 لادلا نمدعضلا فحم دلو ماللا ىلعل ادلا ةمذ١اقلانداودضَءنم هذة امهنمةمضلا فذ

 نيف خالو لك رحت ىلءونأرت ذيلوننتك اسلاع اقالاللادلا تضف ناك اسوتلاالف

 اهاكح ىتلا نذر ذيلونداف وطااهاكحاذك ديلا روسسوكشوأ ل ولاكلأدلاَن ركسأ

 عددبلا ف هب ولاحنبا ىكحو ناو مدل لد ىلعتنأو ندا نوكتنأبجوب سامقلاو ىونأ
 وع 27

 ) نذا ) معأقاوةسجا ىلا ىلا قيد عرين لا لادل مشيش -انلبعو

 و مم - مدع مومر مؤهسو

 كيرلا. نزالا ثيللا اوجحازتا التو اونزلو لوزان زلم موقلا تر ا( نزا) صبا زكازج

 ص ألك ىقشاذكو ىرهوما اتم وع تزعو مب تفاض ىتساقت البلا ىلع وقل عاج

 هريغدشنأو 5 نزلالو ردك اليرشمف 03 دشنأونوزلماملاقيو
> 6 

 لا نامزلاضماكَشتو 5 اريك ارذاعمو

 ا ضعف ذ غلا ىلع انك ل اوه لد قو ةم .راقلا,ءاود هوهلبق و وأمان مناد

 ةتئددك ةنداهنلاىلهلوق

 دا هركذماللا فتو
 لادلا مضين دا ماعطدازو
 نداويطلاوز يملا ديحريغ
 ما هادئا .داتهبوت

 رمصتهبأب خلا موقلانزلهلوق

 ها سوماقلا فاح رفو
 : هوععم

 كي رصقلاب نّسللا هلوق

 قاغصلا هيف لا عامتجا
 ىازلا نوكسو ماللا تف
 سبصم هأ



 اهتاغلن مرت ذ لا ندإو هلوق
 دجتااهرك ذ هسه قب وةتس

 مككداوريسك ناللاف

 ندلو امةكادلو دك داو

 هسعهقم هتك ها نتمذد

 كال ١ !نونلا فرسه .ماللالضف 1
 اا دءرف دم 20 َج عر 6 7 : ل

 ا م همم هَ * و وه - ”قمسوهق در ملام )هه سد
 01000100-000 لاق هنملع

 1 سار د يءس مود و ه6 ساس ١ ساق سرس

 : ناكمو ىامز فرط هاك هوك ىداوا.:مُمفوذحدلاو ناو نداو ثالوثدلو امزعلف ىلع تندلتف
 مما 5 و ه دس

 ٠ دنع كف مالكلا نكَكلابالد_دعكلعجتإ و تم 0 وسسلاف داء مازعم

 ١ اهالةكسسفواولاو ولاَ مكسلس امال ةظذلا هذه ىلع :لعلاْ فرو نونلابمّتعاو

 ىدننعلوقلا اذهلؤوقت كنالدنعن 1 نك الندا كماوأ لاك اضع تبقتعا اكو

 كنعنئاغلاملا و مظعلامىد_ذعلوق وع ناو د ا و نأ اود
 ا كال ندإو

 | لاجولا جفرا ةزاناو انور مالا لامعت نا قدآو دلو درت ىلعونأ لام ريسغال
 م ه2.

 أ لهىعم ىف ىدا ىلعىأةرث ذ دئفعقوو ةعضوم فر وكحذدموه» و دود ونددهف هود

 ْ أ 0 : . ثآَو 9 ّذَمْلا نع

 | ا هم و

 ١ هاف وكل 3 هيووجرلا بالغ 1 بيشمىَرتشي باس كاك

3 ” 0 

 | ىلا نمزو ءوتونلا تفرقت د ندئرقو حاج لالا ارذع دان مَسغليدةىلاعن لوقو

 أ تاوزالفنىلااعفضأ اذا ناكسالا ند أن ال نونلا ديدشتب اهدوجأو. لادلا نيكستب

 لرتالفال نبست نودنل نكسب زق نم لوقا والا نواوكس يل
 || ءاسنالا نأ عليلدلاونكشمرغ مساند الفّتونلا فذسج نمو ىنعوديز نع لوقت ىندَأ

 د | مسادقنالنوتلا فذ ىدقزوجيو ىبح ىعم فق دقمواوق نوبل فذ اهيزوبع
 م ةسومعو

 | تاكساامأو لاك نيتغللا.ءاف- 5 ىدقنيم بخ ارصأن م فدك »* رعاشلا لاق نكفمسريغ

 ْ |ديرااريعنبدأ !انءورع ول | ار ودهضلان ونذحْفدْمع دضَعفمهإ اوك وهفندأل اد

 .ث- ه) هو مسا ) ةهوضص را

 نيو 3 اك دار عفر نود وقن بعلالافامسبأ

 ا

 | 1 نالاقو ةودسعد ةءنمدارأ صفح نمو ةودغتقولا ناك ندادارأ بصن

 5 هم ه7
 .٠

 ١ 0 تدبت "امن وب رصبلا ىحولاف اهببصئاصرو ضفتي فرح ندا

 ْ : 1 اوذ_ثنًاومالكلا
 ويلا 5 9: جيس «هسو' و2 هم وم

 تورغلتنذ ى>ةودعندا 1 مهم باكلا برم كرهملازأم

 ا هو

 ءرءاهارجأ اهب ضة> نءتاسنك نبال اك ضغللاو صنلا 3 رادو اخف ءارغلازاجأو

 تثدناوا معودجن رئاهد هامل عسوانتقو اهلعذ تصننموذم ئرك كاهن ارحأ عفر نمو نعو

 ترعدا



 1 _(ندا) ٠ ةقوتلا فرخ.« ماللا لف
 ناو م

 اههاودأا ىف“ اعيد اهفوُجفو * انك شم هناونط ف فرو ها فيبدول

 ثيدالاف و اناوُئعو تحال اذكر اذكل عجدق حرصنا وص مرعي ىذا لخ لل لاقي ويلا

 و هو

 نطيل فلاب ع ليقول ثكلاو ةواهصتفو املا نوكسب ى وزيت الحيز مناقل تاكو

 9 ب.<9و

 ةَملّطلاوْرَمأْلا ور َمهلك لعفلا همك «ىذلا هنأءانملا اذسهق فورعملاو ميسو ياهلا |

 اذا1:خال سوق كلذكو ةضافالاد_فعتوصلا اضن نكيلاذإَن نحال ح دقوا ذوو ةعّدفاو |

 1 ءم هد هك

ر و عبصالا يلع ةمادإلادنعانانس كيما ازا د_نعنسالمتو تضنا ظ
 عبجي نمب

 ىذلاهجولاوهوداوعلا نالفنحلاذهلابقب هتاناتسدبورمضدوعلا حالو .ةضعللان ١

 4200 ل أ

 نا نعلا لهأ نوه وا تاوسأوبرعلا نويلب ترتر ثيدطافو هبابرمت |

 اذهدارأ وكي هندشي ولاق» ءانغلا اورعشلا ودعا ماودعب و توداا عع روبيزطتلا

 ناسنالا غافر وكن اكمل لو ةماععب رافت نخل( نان كلذنما 0 ١

 ريسغت نيلْأ ونينو هفانات اقسلا َنو لأ أوهو اند ناتدقونادوسلا ىف نوكيامراكسحأو

 د دو ورلاف عسيرفسسفاذ عامل قش ثاذكو وهت<ئار وههعطأ

 1 يل 2- 000 -

 هس * هى, ىم ة؟ 0 3 ]|

 مبيع الئم :راغص < علبق مع 2201110 لف دلل صفد اذا سلا |

 #ث- 8 هس مس رو ه2

 ىنه:اننخللا نئاا رع ناثن ددح قو نإ ىلا" لاقبو هانت ماو حرفا عر

 ومو 0 و ا

 ناتلتارسبق تقف ىربىذلاوع بقوم ا ُنحلا ول“ نَا لبو ةدفإلا ا

 و ©

 قالو لبحو ا دونم نلت نمي ) ندإ ( ماكل ميقا

 يمص مس

 2 مه 5- ه28

 2 تلت شالا قولو ٌُنلماَمِ ومعان باستلام نحاو ئاانشدأ امون

 هءلعندلبفمثعمم ير مذا ًاراصنالا نمالسةنرنأث هدا ىو ركناوعكتو ا

 ,َ 11 ىو |(

 نورقي فراصملاو دوهملا ناف لاحت فرئاظتلا مسني ورش ىتلا نوصل نم نامزلا* وش يذلا

الا ريخشبتلاو «ا |
نس تشبللا »6 نأ ل

بل نلم رسكيلات ءاقتساا 
 قو نتنأى ا

 آ نتلاودادفوه تعفو ترو نكتواسأ ولو ق نمو مالا اخت كزأماو ظ

 أ وْرْتسع ولأ ٌنلطاوع و راجلا ناد رث ىلع ىذلا ضاسبلان خللاو ها

 ا سر ةردمملا هللا دانانق وهل ءًاوه هنداوة ةوداو 2 اذا ثداد_ةوندا ادا عجبا : دال و

 خلا ىذلا ضاسلا هلوق

 ىلع ىذلا ضاسسلا كلذكو

 م ناّتلنا لبق ىلا ةفاق

 نغللاولاف بيذسهتلاف
 هن دد»و ءاقسلا كو

 ها دحاوهلك هي_سوو

 ىنعموانزوىأ
 ماللارسكي ةزغللا دل اداز

 أ نداتلا نوةلعانصتنال سو هيلع هللا فض هلا لوسرلاةفدقلاكنَملاَع لاف ندا

 لفسأى ةعضت“ا1ئ!نوكسو 5

 هسيسصم ويك ها فتكلا



 انني _.. نوناف + مالالدا 0
 ٠ را هتلر يدل د يشك ف ةرعيال قر مشل انهن فران لا و

 سما م سا ا "ل ,؟ رمصصدم «و.- موب ) ةءس

 نطفومهفى ان نلت ىعوه نك هتنطقو هتمهقاذإانل- تنك :ملاقب طفلا وهىذلا ناو
 | لجو ارعالا نبا هلاقمدقتدقو انه ناكامثيدحلاربشو ءامسأنبكلاملوق لع لجسدقو

١ 

 ٠ |0011 اني نوعين حيطح مت لس ةوف هنو ارنكلا جراف

 يال خب ىالكتلالاتقلا لاه ءانمالاو ضي روحنا دلائل

 م ا لاننا عسب ود» اومههام ؟لوكل نق ذقلو

 ٠ اورام هوه راك قال اد ارك ريصلام وق عب ذقو : .وهتلع هللا يلبص هلوقدنمو
 عمود

 | امالي أ ىأ ان ىلانحلافاقف ه:رسنااذاامهللاقف مس 2( وشتلا ضعي ىلا نلحر تهب

 5 ل2 6و

 ْ هيلع قبال بحة وفو نأ ودعلا نعا اريخأ اع رام الكل ذا مه سعأ اقبأراجاضرعو

 ظقودامن ني كلام لوفاشيأ اهنمو حرض ضرعاذاهتحاخايطاَذك لعل و نولسملا

 دوف انع اكرهرملا.رك ذام ىلعامذس تدل «لعفلاو ةنطفلا نحلل نأىلءادهاش مدت

 اتخلى كلا ىذلاتينلاو
 ةورهم د هم

 م هي يكنس ان ناك 0 3 اين ملو بئاصوطنم

 | نعاَبيدحُدز ربلق نا هين 0 ا وبصب لنا وب اوصاادضاف بئاص نعم هو

 ظ اذهىلا جارة رعلا ىلا نءاكولاق نراه قفل وابني دق نط هرعت قوة 2ج '

 ا | اند سمايئاص لوقل ادرو و6 ةرأنأ ىأبئاصوطْنَم جنينا علاك نا وصلان عن ودل هن هناال

 958 دم

 | ةوقموهو لوا كلة دنعم ةدضاولا َه ةهملا نعمل أنْ هبمف فرص” ىرخأو

 | فلا افلتخا ناو ارعالانباودي زب لوقوهو مهسفلاو ةسننلا يمييآ#ال لعل

 | هةهجنعالي زتلاف نملوق ىلع بارعالا ىاطيناو ىرهوملاودنردزرا لوقوهو ضي رعتلاو
 ٍباوصلانع لوب هلاوعب بارعإلا اطل ئاوهيتذا نعللانال ةصذاولا هللا نع هلد_ىتو

 ْ اكيروهسوماوطفعأ الضان رت تر ا نأ 9



 6 (نل) 7 نونلا فرج. ماللا لصف
 ومولا و دم ا دم دل 02

 زو حوت نارين ىلاوج 7 ثدقو أو نحدعننملب نأ "1

 الف نك دقسانلا لوقا بالو هني ع مالك فرصا ذاريضال يحال جدو | دا 1

 ا ءام-انبكلاملوقد شن اواهيلابا وصلا ن لدم ىأباوصلا نعةيسا: دخان أ 0

 0 امئيدحلار سوات ه اين رب ا 84 اتا

 هامش اه رم أر ةرهيانمنادحأ 17 هفرعيال ناك امد ,راطاهدهلثم نم بدا دحلاريخ وفل وألا ٍ

 اذاكلذىرا ودب نمي نأ كازو بارعالا ىف تبن نايس ن نو دوق نعمقواهلوت

 هلال بعامف ىأهمالكن اف كلذفرعو م رعالا لاموني بو رش |

 هدا, 65- ةص+

 نلف مرا لبوزع هوق نمو كلوبهيلاَُك أ نأسلب هيلا امنا ىرهزالا |

 نفل قو هريم قامو هند: ىلعنآل دي. هفولئاقلا َلوقنأ اذهل دلوقلاوت ل ىلوقلا |
 تسلا غو ريئبالاق ااا سان وءانعموا اوف ىأل وقثلا 1

 ىف اطلئاوه ىذا. ا ا درعتلاوةئطلا و 4 ةلاوُةفّاوبارعالا ىف اطمن ناعُم ٠

 نمت رف دقو الواط ووفاتل طم احلا هه _مالك ؛ ل هنملا قي بارعالا ا

 نافلاأو ٌكلااوإَعتهنعدتلا ىذدرع لوقك ةغالا اوهىذلاْنمّْبلاومَدقتاك قراز لاةجراشنماعسأ | ا

 وةودءدع مهم

 5 124 تفل اول ديا اد رتاا لا

 ةغللادب رق رخل 50000

 «- هوم 11

 لوق هنمومواتلا ار تي ناكو ه- دهن مىأه فأن مرتك ن ا 1

 نولا ةغلب ىأن نول نمل ءايسبملا ميعلالاقٍمرعلا ليس مولع ىلاعتةلوقىف : ةرسيماأ |
 03 هم ا

 | توصل مو هنغلاوه ىذا ىوقن ناكالو كن نماذه سبل ئدهمفألوق هسنسو

 نامل بيلو مهاب .رطلاوأ

 ىغت نأف ىلع ةقوطم #3 6 كدت كرد
 وأ“ هما 001

 نانو رجلا نعامإذا * نابهكذو اهبل

 ع مور ه

 انرأَو طالواهر دن * 0 كير الف

 نابزإو عيجرتي ماج كرو 9 تعيس أم دعن دوش ةناه و

- - -7 , 

 ناولأ تا و ناذتري ؛ * كر فولي سم لسانا.

 عيد هرج تتتزت 8ئ(



 (نظل !١" ؛تونلاتقرتل ا ماللال ضف 3-5

 5 هس

 رع لرفاؤغسو انتل هيدا فرعي لوهننتاعمو هللا باري فرعي هفرعيإ نمو

 | نقلنا اسيد سف نبا وزال مالكلا انتا ىلا اوت تنعمتلا ىذر

 نّدلا لا ةيواعهبه ذئب لان فرط أ كاذسلوأ اقفل هن ىلا عتق رظ هنا ليقفدايزىأ

 مدكلا فت وهون ارعالاةضَندَللا دارأانا هرغ لافو هاما كَ نعت نلاوه ىذلا

 لوفو ياخ لنا 3 اهلديشاو هن 0 نول بارعالا لم ؤلقاذا

 . قرازلاةحيراَح اس2 أنئكلام
 مهي 5-9 ملا و سدس

 [زونّزوينوتعاسلا تع »* امره هلأ ثيدتيو
9 

 5س ص 9 3 37

 انط ناك امثيدط اشو أت »* امحسأع نو عار قطام

 لا اهتطفنم هوب نعل ذا نيدج ف طرأ هيغدبف و مو ءوُش *. لع اهنا 1 و ايسو

 ى لكلا لاعَعْلا لاقو نينا الع لرش نر
: 

 58 و ةص ةمسوم هد 952-

 : بانر را سيلان تلو 5 اومهقنامكل يكل تنل د الو

 00 رع لاو باوصلا ع نءلودل نمهنالاذهىلا جارة ببر علا ىفْدللانأكو
7 

 وو

 مهد اجومونطافو مسمطاف ىأ ملك !عماو ف رعيال فدك هونحالو ا نحال نتبع

 1 دشللاق اًنطقناك اذا< نسلجر ليقهنمو

 هوأد و هَ ا 2م مدو

 نابونابد يسع سيء لعل د هكدا طذوعتم
 ا

 ِ مدلكلاقانشاوهر هلانيكسش وهفَضل املا تلا عدلا ىذزرعلوقامأو

 يل مالكلاَنْح أع وهو سابعنبا عم فوط تنك لاو ةيلاعلا ف ثدحىف 71

 َنييالكلا تساند وأ لافرمث لاق 90 رصيد قة باوصلا 5 رضا ذا هنالا لب امشا تاو

 تاق سال خن ءاذه نك اولاقف هنواعلاكنآ ارقلا ىف ندللا | اواعتربع لوقن ع

 ْ' ل اولعنر لوقف ىندماهم لل نانو كلا لاو مالكلا نمد سافلا لقفل

 يأكل نثدشنأونان عوق مضل آر ةلال زننيذلا همفبرعلا ةغلنقمكاو أكل وي سف
 هم مس دوم ا

 هك انئانشل قاتم را #* اًنوكنط وسن مهل موو

 3 ادوسو

 5 !نيدسعلاه ولاه
 ق6 مد -4 ف

 رابتر : رة بحاصا 07 به هفراكأ لولاه

 وسر# 9 هس 7 3 َ :

 ريطملا ناس ارهاذا عاضُم * 5 ”لامأال نأ تارانلق



 (نأ) ' ١ ثونلا فرخ .« ماللاللضف ١ كلن

 دمي وع ب سس

 نا لا هيو لاا 00

 انيدللا تعلو ترص هاجرت هلا تاعضانلا ناك .

 ةغوصملاتاودمالا نم هنا( نا ) ايار نعسان داأو ني مم ملل |نيركب هما

 نأ قل ارقا ثيل اىفو ناحاا مف برطو درغاذا هن"ارق ف نو نوبل نال اهفحو دعا

 يامون ءانغو:ءارقمهتسح ناك اذا سانلأ نط ا وهر برعلا نول

 لاك ديز فأن عةريخالاان ولو نين كلذوكوديشألاوةار لاف باوصلاكرت

 ريتك مك-2 1و نطل ةناطو اون -اللجرو * نيبو تكا .

 لطم نَتلاو 1 ؛ىذلا لاو سانا ىَدلاَسْللاو نْدللاىلاهبسن هتكون للا

 هنال هرغى قي هنعدسوخبالوق لاك : هلنلسو 1 ماكنا ندي لح : لحرلاَن دو

 نبال نطق مهئاذ نطو هللا . 1-موأوقههو موهقملا مضاولان . ءةياروتلاب لمع

 خامرطلا لوقو“ مهى ان هنا رسكلابعوه هنو رع
 ىد-05 ١هس ا وع اة

آلا لوقا و ربو حالت » ةلوز نم ءلوقلا ىلاثدأو
 نح

 و: وع.

 20 وقلا 06 1 ىأةمالك نكن وىرغسانل !ىلَغ ََّ م ولد المالك قه ىأ أ

 لؤوالاو هلا اق ىهوهدنسز الاف ههتسيع اون عانت عمت هوان تفهمها ْ

 م فيرظ مالكذلا ٍبقاوعب فرانك ل جرو فرعأ |

 َلَدح واهل نطق أى أضعنو مهد نأ نوكأ كضغ لاو ىلا نوُمصَتْحم مكتا لاك ْ

 ةهدنءليملاُنَحللاَرب ,نالا بالاك الانشطه هظ هين نحسن كَ ْ

 فرع أوك 0 نءلاماذاهمالكفنالفَ نلاقي ةماقتسالا 1

 ةيطقلا نوكسسلابن كلا ىلإ ارعالا ننا لاق ةناطفلا الا ع ندا هريغ غنم اهل َنطأو ةفطا

 لاق نوكسلاأطخلا وان اولا هفالخ ىلع اذه ةغلالحأ او لاق َ ءاوسأطغلاو ْ

 مدهتغلب ىأ شب رذندلب لرتتأ ارقلانأىوردقو غلاك ركاااضي أ ْنَحلاو نارعالا نا

 لاك ةغللاىأ كيرالا ةننسااو ضنارغلا اود لعاقا ىنررع دع قو ا

 ا دامب راما لاوس رغلااولعت ىرشخلا

 نعللاو سوماقلا فذاز ©
 لاق ها سعللا برمذلاكىأ

 ءا سدملا هباوصهحراش

 فاغصال عبات دولا نكت

 ةندللاو لاق مهل مكستلا ىف
 سصالا ىف نوعتع ةعاجلا

 ةنءللاطبضو ها هتوضربو

 ىذتقم وهاك ْن دوكسف خشب

 قفتطيض نكل هقالطا

 نإ و ماللا مطب ل مكتلا

 ىف داز هب قلع حرفك هب
 خفبىأ ةنعللاوةلمكتلا

 ضرالات اق اهطنمماللا

 هدم ها عرزالةئاكملا

 جلا هموةأوكل هنت هلوق

 ىفاك لعدو عمم ان نم
 هيييصم شهأ سوماقلا



 (ناب)“-.١ ١١ ثوللا فرخ اهب ماللا لصق 0 ١
 اك سو - هدو

 )1 دو

 1 || نيدمم تعمسلا# ىرهزالا ىور' .(ننل 0 ناعضوماهه لاك نلف نلي اهتم هردقأ * “اغلا املا (نئا) هلوق

 || لا نيل لهأة غلب واح ى أنا ءشلوقد ضو بحي َءتعمسلوقي ىدهدلا قصما لكلا لالا لك

 ثعبملاث دد 59

 هددح ىفو تدكوهو بح نب ىلعربغل هنعه مزال ها ررحوةقوفلاةانثملا
 . #» هضا مهم و 9527 2 مز و5 5و #و)و

 نئلانسوقارمك دنعالضملو 3 هتقاذمىماندنعمكضغي ع وعم

 همم زن سا دك ذهوس شو زووم سلع الدر

 | حام لول ا قيقدي هطاخو ةطبش نول ون ودم و هئاتل هندي ف درولان 1 من .ء -

 24 رم م 1ع

 ا | شدسسك 3 تسد عملا للا أرنيطتوح زاتىشلا نكتو نلسد_قفءاملا ف

 امش دشنأو اتوقدم

 نيب قرولكر يطل هيلع - كور لصوت در ودكمامو
 .٠ قوه مدس ولد ذمه

 دع .رضاذا تلرارعلا وذو ىهطللا تنل ةديبع ول ا ةشوأاذاى مطختاقرووهو
 كا

و ضتو موت قش ذائنلا ليقود
 5 ' 6 55 بالف و ن

5-9 - 

 نجلا ةلاضلا هام د اعس ىلع 5 ةحاّضرولا شوف درلان وأ
 م 2

 , ,9سولم "و 0_1 ما اليل +

 ايفر قزولكو لبالاتفاعيفريعشوأ وا قدقدب طل مث طم ظش هرهشلاو ر ونيل دل

 39م

 باعت 00 اطقساموهو بذا نيلاو ىرهوملا ”لسغلا سآ سنن

 ١ ثدد>ىفو لباللىوتلابووطلخوهوقدو قولا اوذَخأ اذا وقلت خانمشلا تيدشنأو

 | درا وئلارآلا قرون أ كلذواممكنا مهارسكوماللا أ ةبيحللا امم ناك اذار ع
 +١ ساهر 6 ةيلم قة ووسع

 ا زاب“ قش كو هطلت روسو و حزلش قأن ملت د قدم فحصو طقس ىح
 لالا ءاذك لا قدي مث

 ١ | سوألاق نور نولتلاو لوعفم حت ليعف امشماهببتكو ةباسنلاو
 نوكربغ فد رلانشت 0 3 ةرسيم ومها لغتي رادقاو : الاحيزاالهناف مص)الا ذه

 1و 1 5 3 د 2 .

 ا فد فد باوصلاف أ نوار سو ةقان ىهوانول وانا كيدقو لدتا فنار لبالائابللا دبس با لا ىأ ها بطر ناك 7

 || لجبل ةيالمهشعبلاف كلذكُن نوبل سلاف :ليقث حاصلا و ىثلملا ل ةثاضبأ 00
 8و

 وةومسثو 37 ةيلهدس

 || ةساؤتتلاو انا ولو ل تنكس دقو لب الا الد وسار فاحلا فان !اذريغ هنن

 ًأاريتملا ومزلأانغا نركين يتب ئ دارا تكلا 7 لال تمارغسم باج لكما

 ْ أرفاحلا تاوذفناَر -اكباودلا عييجف 59 نود او ناَجللا ل يقو ثان ا 1 نول

 ا | تنال ثيدحفو نيو ولير كي اوجد دمانيتماولا اذه

 م



 قلل (نيل) .٠ ”ةقونل فرت هلا ماللا لصف ١
 سود و سس

 نيبقلا رمال بصي حو ىرهومبا لا. يلع 0
 ١ ممل ةبكلاويبأوادرو «. اك اذدنولا نما وأ وام

 ود 402 يح

56 1 

 ,ءك

 0 ءاعدجلاو اود ابل ن الف ى تكلمي ةمهنم منكل ودقاق هردع نم ةحاخلس| هن اللا رْدْتْكْلانآَلاَو

 ةمرلا ودلاك يلع -وةجاك

 عفاو رار ودق حاملا نما 6 كتضقنو و نويشلاةمْتياادَع

 ىماعلا يذلا نيثرح الغ بسلا كعوه ولالا هيلو ْ
> 

 هدر هسود عمم

 0 * 00 لك انردكانعمحااذا
 ١ 2 4 9و دي 0

 ىبلتوأ ىدنعةسلجيف * 8 كاهل
 م 2م

 تا

 ىللاقي ةنابلا نسا ورعو لاق 03 نول ىوَعنمَيل هه ةةئرلوفوتكقتو

 هوه 8ة8- 8 2-3 9 هعدس م2--5ه«س-- و 5 9 هن رو

 ىرهوجلا تةكمو تنيلت ىععامهالك اندلتتندلتوانئلت تنملتو تكمل اال :أةنامل

 ركذلا ىكيوةزجننبا لاق كربالات و ذل نيا داوممتلئأو لاك عداَقاديدثتاينماو ْ

 لاقف مسا هب هيداك دقوا

 نسما تاراثلان ىدانأ 5 قوصْبتريفباغاان

 ٍتتتكابىرشاومامأ ٠ يلح جالت دانو ش ا
 هه و فس 2غ 9 معو ديلا

 نيسبل ىأب هن رفلأدقو #2 ىقافانرساست ةبعز أو

., 0 00 

 ىارلالوقو لب

 الولاد 2: تامل كفك

 اهنياضرأ يوك تنأواراراضا دنا يضف نانَيشررنوكي تنوي هديسسنتا لاق

 مش مو مءس

 ىّدهلاةيالقوب أ لاق

 نابلآف طهر ما اوقلاّنب #2 اهلزانما توا فرعا نادا

 ِن توك قحاييخُ اللا جوبا رخآ لجل ىرعلا نمل ب>رلاق ىلارعالانيالاق
 ى' هدر 2

 يلوذ أ عام الو فرص: تالف كالو لاك ليج مساوهون اني ل مم وظع ىأة يناسب
 ْ رعاشلا لوقو قباب كا اهي نسقال نا مساوي ةئيا ا

 لا لهف ةب ور لوقو هلوق
 ”نلمكتلا فاك هزع
 «نسأتلا نمادهعةعحاروب

 ههوصم هأ

 اذهب وهاذكه متالفاا هاوق
 حادعلاو لصالا ىف طضلا

 هعمم هأ



 (نل]*.١ نونلا فرج اما ماللا لصق ان

 اولاه حرش ذك ةفحأل ارسكلاب ىهريالا نبا لاه سيدو ةقيطَحا يف ةفيصديدب
 | دبع لولا ارا قيقد هيلع ليو راثلا ىلع عضو نب لا ىرشختزلا

 لطرةفصىناعتدشن ًمرغونا فناللتوكيو نيل نيامل,ةوهسو ليو
 1 اد 4 *

ع قي رلاةهوركمن ءايبل 0 هناك ءامأ اهانْئسوالف
 ْ غل مح ضا

 ' : ِ [منلدساو

 سه وهورةود و
 ء 15-2 تاييماداسهنم هنسفدو 0 ةنابكتحت لمعلا جودك نك

 ١ اس وباع جفا آلا حامصلا فو سات رفات ىذنم :ردصلا نامل لق و

 | وبقت ابنا هيثم عي 3 امنابكىديااردعلاولاستأ . « ءاقستسالا تي دست فو

 مماض زمر دابا ةييرببلا ناين يش امدتالث يح انساب

“7 

 4 ا رن ماس رع 28 9 وذ هك

 0 ون اوربت كبس انهنزتا تاتو

 يذلا نا "ارفلا لاق قال ”ارمسكلاهنيلدقو نيا نرد ظالما و مكحملا فو
3 - 3 

 . 6 أح اصاب ماعلا نمي و ريثكلا لك الاّنللاو ورع وأ هريس و! دامو مم يدا

 نتاع هددشمل :ًاهلوق لوقو 5 2

 01 يف واعر

 300 6 سسك الاورذلا ىف نو

 8 اذائرسكلاب هب اسعاإمّبو يدا برنو ل أ انوةئالث ف لوب
 نوناارم كال ضد :رهزالا لاق .اهيهن ريض ةراصصا هنو تان ث الث هبل لاقياهيهنر رض

 دسالانلاو ف.صحت نونلا اوىارلاب' لا باوصلاولاتديدشلاَب دريضلا وديدشلا لك الاى

 قرد ارعالانا مدام نوكي نزوح ياارب ايي هارالل

 ظ والكوت شاسلا ةضبنوأ لاو . ْغمَدلا نم يرض املا ور صنت اوّدللاوةعملا
 : | يخن 0

 , ٌروُتصلانامللاَو مهلاهفترار لو هترخل شمة عوس :الاةقرو لثمةقرواهلون عار نمرثك أ

 سدقلا ما لوى تلازسف هيون ارعالا نيو ئرُكسلا اكس

 1 ةرنانال بخ ىلع ةفضالو هديسسنب الاف كلْذكما افرنعف 03 نابل قومتبك قاما *

- 

 نابللا كارعالاننا كافموللأ رفا عفو ادنا دقن هاه غلا ,.نابألا

 ب

 ١ |لينعلاك نال ةرمش بالا بيذهلا * ناببللاقودسك ةَقلاسو « .هلوقفربونطلاريصت



 ,4 (نبل) .١ ةنتونلا فرخ هب ماللالصفا

 مدام اعكيصان ردوركسلان هدأ اونيطلاذبحي كلم 00 افلا هشعأْْاوق ٌْ

 ىو هرلا ىلا ايتحاانبئاهاسمتو رَعْضاف نا ادار هنو ةراحلاررئسبلا ل سو 20 ريصلاو

 ىرهوملاهدشنأىذلاو ْ

 ناهي اادال م »* 0 رام

 خلا ماللارسسكي لاقدو هلوق نوكسو ماللارم 008 .ورادفب اي نوار ماللا قف تت

 كبار ب نياملاقيو لاقي انتئع امد ع نم وانيتأتنألبق نما وأ اولا ىلاغت هلوق اح الالعاب نامل
 لاف مدابعنبا نءفاغصلا

 ةديدس> ةحرفك ةذيللاو نبل مهؤطعأمالسلا هيلع دوم شغبانلف نبألانيبلت ل ارسا .نولمعتسإاوئاك مهنا
--ٍ 

 اذاديعلا ىلععضو ضي رع باقم َنلاذحمااذااننيلَكل جلال مهلعشأكذ دركي هوو ااوتاب

 تذعاةأرملا تنءلأو بره
 ةمقالا مضلانةنبللاو ةشيلتلا لوطتومو للمحل باعت سابعلاوبأ لابس ىذا ااووكسحلا فو 3 ا هوهو لاق م راما باع انعلاوأ للا ذلا نا طاودكشلاف

 . 0 2 نيالا هين برعلا تاكو عدني دام انجاب هوفف برم مالا تاكو م |

 5 ثددخلاقو هناي صيمقلا هنو نا هيف لما همسي ملاو هديس نبا لباَلاَو |

 م ين وداء ا

 2 كلو ضيمقلا لو ديدن يبا او صرمقلا بج عضوم لمعت ةدقز هويدا ظ

 ظ
8 .- 

 فلسا كلر دكت سيصل هنتي صيمقلاناديزويأ قو

 هللا قضيت تيان ني مساوهو ب هال امن مداح وةضانملا 7

 ضعب بهذ: ضير داوي لوقيإ سو باعدت لسدتلوسر تعمم تلافامعأ

 اهيبشن ين ت بعمل سعاهيفل عج و ةلامخضو [ق.قد نم لمعي اسحتةنيبَْتلا ىيمضالا نشا | ظ

 داؤغلة م هلوقو نا مهاقسكأع وقل نعل اردضمنيلملانمئركاية يهدى موابتقر وامضاسلْ للا ظ

 ةعفانلاةينْشلابمك لعدشتاعتم دس أ رانا وهف ىأدمعهسنع ورمس اك انو وجلب ظ

 6 ةنيتلا رمنفْمةضيختبلا عيل قفة نعىمسالا تأ لاق ودا عيلان | |

 لاقل اوةثاهنعهنتا ىذر ةشئاع ت عمت ت لاق برَقعنب وربع ت نب موثاكمأ تيد شح ىفو هانز 3 ذأ

 0 مكلعل سو هلع هللا صدت لوس

 يقتحم هوم لازال وله ع نمد ىستشا اذا ناك تلاقو سول نغماملابهه يومك دحأ سقي موكا دنحأ

 نمةضسش شماهىف طيضلا ||| لاق توملاوأ يلا عن ةيقرطدسحأ وب دارأ لاك ةيفرطدسج ىلع ىأب ىتحراتلا ىلعة مرا
 ررحو اهباع لوعمة ياهلا ل نيا ذا «بلغ تل دت[عْنديَوُس لاك ءثي د فو باس وبا كلاقي ذلة نافع

 هضفه ملأ ل ل اة لا
|| 



 لاق ملا هيفاعزانت هلوق
 هنماعزانتةباورلا ىناغصلا

 نالناكم عاضرىو ريو
 يدعم هأ

 لصالاباذك انورأمأ هلوق

 ةيدف# ها ريو

 : (ننل) 231 قوالا فرخ #٠ ماللا لصف "1

 دوسالا ىبالىرهزالاد ثنأو مالا نم
 كامو 2

 امنابلب هلأ دئاهوحأ 2 ةناهفتك وأ اهنكمالناف

 هدمسنباد_كنأو

 وهمودد

 نيالا عّضرتح الا لاذ رب نايلب جام عضرأو

 , زن دلخ جدو تيمكل ١لاق عاض رلاك ريسكلانثامللا و

 525506 م نيعضرمدهمفاعناناك « نقيل ىلا قل
 وهل مرمعو سدوم هسا

 قرذسأل ضوعجانمعسأ 5 اننا دال يح ىشعالا ل اقو

 رثآ نو اهنابلب أ ندع دوسالاوبأ لاو

 | ثم هيبتا اء ' ريف اوتو
 ناققانا والاد دةزجو اينمالا لاهاراص و راب قو اذا ةقانلادلو ن رومان و

 0 الاوز ذلانوُبكانب تاعاجلاون نوبات الاون دولنا ةثلاثل !ىفنعط »و نين لمكبتسا

 ظ ' ريرحلاق ماللاوفلالا فتك وةركب وهو نيلاهلراصؤ ريغ ت عضو هما نال

 ْ سعال ليل اةلوص عطس * نرق ف ةراماذا نوبل راو

 | قلخدر ناس بلع يتألم لالا ءامسهو نوُيللانبا اونوبألا تن رك ناك زلاثددحىفو

 نيالا هتهطوورخا الج تلجدقنوكن !منالزبلتاذىأان "ولة مت راصصف ةثلاثلاةنسلا

 ا كذا اركذل دوك وبلاش ورك ذوب لو رلان رهريثك ىف اجور هاا

 | لسيقو "لماك هرمنا: ىلاعت هلوقكو نايعشو ىداجس نب ىذلا رتطم تنارو ةلؤقكا ان

 ا ةذانزلابلامالا برس فن بطن ا دولا لاقف ةاك زلال _هاعولاملابرلا سنت كل ذركذ

 ةطيرفلا قفئوالا لمن مم زان ناك امدنغطقسأوقملا نم هلع .رشدق هنأْلعاذا هنمةذوخأملا

 ٠ رات ماؤخولادلاب هر ن ملوبقم غ ونلااذ_هىتاك نلا نسنألماعلا رعبل او ه-.لعة محاولا

 | سوقتتلا ف ةسئفرعمريرقتو ناسلا ظنلل ار اوك ترك مالو تاهتداسلا نايف فلا نع حرا

 ا هتيرىنلا بلو لبالا نمنو. تاني هس طق رعلااغص نونا رودنااوةبا ارغلا عم

 ْ لت لافو لعق اون عملاو عنه نيطلا نمدبو رمل اوهو اني ملاةندلا او ةنبألاو
 ن6 0-7

 هذيه باد شنو #2 اود مأرب رئاَلأ * رعاشلا لاف شركو 20 نفوذقل
 2 مل سدس

 نيللا س بط نعت "شمل لدم 5 ننس لئافلاَر نال



 (نبل)_ اذن :نودلا فرخ , هي . غاللا لصف

 نيت اولكر ةوثلا» :مانلتحاامةيوكلات يك نبا نوبل خب فاعلا

 اردنأو دهن هوت

 نصفةدحاوهيوأ « ُبَكلا ىذنامزلا فاني ارْاام: 0

 ا هموم امنا

 ٍهاامَلَمَسْشع هم 08

0 
 نا مها 1 2- 55 000 19 وتشاد نانا رع

 7 م

 عمدع م و5 "هور وويووج
 دشأوئللا قسن نوبأم سوو نالانأ يلا تقم هلْ اوهئمل أ هننمل حاصقلا

 موقت نم فيلل شم نار نسور * هر ٌمئاودلا ٌدسقةومَت »

 ةلعا يود عع

 حاصعلا قه_صصخو د يدلا نمد صيأك الشو يورك وهفسنللا نم ميشو رق
 سرفو ذيشلا تاك بيضيام لبالا املأ أن م مودع هن هقسم ام رهطاذا كْون زوملمْمَو وقلاقف

 نود ندوهمامأن فضلا ب نوال سرافلا لمذا ْ
 نيكل ومدالاريثكلا نيئسلا لبا نول يلائم ىنبت ى ترافل لاف

 5 .الز أ ىدنعو هدمسن الاف مهنيلرعك ىلابخللا نع ولت ا موقلاَنيلأوْنيللاَبرَش

 لكن خلاق ومس نيلرثك اذا ونيس موقءالوه بي ست لانو هان وعتاب كللقا يغ
 59 5 و

 اكمَلاردم أ ندين اكلك ناو ردناك اذار بشي دح فومهيقناكأ اثناراخ

 - رداقو ريدك لعاف دلي عنوه را هايلأ تر 9 علا و كارآلاتعراذا مملانأ قغيدلا

 نالؤءاجو ىرهوم اللا نولطين ونسي اواجونإللا مهتيقساذموقتلا تيكن للا اهيظعي
 هم هسا

 ةئطحلالاقر 3 ةوذمان ون اوذبال لبد و ةنافيضإ اوأهلايعلانبآ بلطي ى نسي

 3 1 لا مو22 تهدر

 : نها فيسات 1!تعرو ىتذ درعو

 اويل مفنوكيىت اعمالي وهددسنالاق ة ةفورعم .نطبلا ف عملا تانبو

 عيكونبدوع ل ىرؤب نأ وللا

 قولا انرْكملا ا مدراس مساس
 يقع هو اوه

 انضي ا هننععاضنرالاناْلالاو بلعث نع عو رشلانياولاو حم وأنلاهب ىصيئثناللاو

 امهريغ غو ا ةاسو أهان ندب رمي ىذا نبلغ همني لاقبالو ماللا رسكيممأ نايلب هوخأوهو
 سس

 (رسشع ع داس برعلاناسل 5 )

 حلا برش نبل ل_>روهلوق
 نللاو هلمكتلاىف ىذلا
 ةرامعو ها نبللا بح ىذلا

 نللاب حم ف دككودسجلا
 هدوصد هيك ها 4 راشو

 ىف هلثم للا ىئتررغوهلوق
 "لمكشلا ف لافو حامعلا

 ىلعىتررسغأ ةياورلا'
 هعومق هأ راكنالا

 قاغصلا حن ماللارشكي هلوق
 ها. انضنأماللا مضهمف
 هدرجت م



 (نل) نوذلا قرح دب ماللا لصف ءهذ

 الجي يدحافو 0 ا 20

 5 41-5 م

 نوع ث يد ىف و يدل عينا هلالب اى يلا كيخ[نمذخلاقفرخ رخالتق

 هوقو تياولالبامهتاّدفنوذخأتفنو رأى جنا مكلامأ لاف نوشررد موتر
 |نوغب :موقلا لاله معسل هاو باكا له ىمأنمءالبب_هثيدحلاو

 ٠ ةال_صنعوراضمالا نعنودعابتيدارأفلتأ كرا لاق تاوا_هلا نوعي تاوَهّتلا

 | باكتلا نولعتباموق بالا ل _هأبدارأو ىداوبلاو قازملا ف نإللا عضاومنومْي و ةعاجلا

 ا قسبنأو» نيل نيل ةسا هل .ةذدآ او هلدإ اوتو مني كلل ادم ثني دحىفو سائلا هءاواداحا

 أ نقبيك املا لا ةةقان يلعب رمش نسأل نءاذلوتم انبوب رشيامّنوكنذ نيا«
 عم5

 ١ س دارمي و همنيعتسد عيبصأ عراب ا قانا ١ ارطقمأ | رنا

 0 ٠٠-4 همم ىو

 بلو ءاسو هيدشتلا ىلءاهؤامةرحن ل نو ءايمالا فرطو نيعيدالابر دطقلاو

اترآواهعْرَض بلا لزنرأ ن 9 0 اذاد_ةانلاكلذكو ناتاذتراض
 5 ا ةئالاشل

 و
5-07 

 أ لا نم .ىسهفا عرض ىف اهلنا ذة قانلاتيادفر ناموبل فانز ةريزغ هبيسلةقانو

 ارو يونا ناسا لك ني تاذتناك اذاو ه 5 .تبلاذاامغأ 5 رعاشلا

 #د

 ٌ كك و اك رات ابرك ثاذرب الا وغاشلا نم نوما ل. و نوبأنبا لالا: ف

 ب اد كقاود_تاذاف عمجلا م افلام يلوا ءاعسملاو هلاك صين مكسشل

 | از ثومللا ىلا ١١ لاو 526 انادقودي ز فأن ١ ةريسخلالا نامل اهءعج و ةكبل اولاق

 0 9 مو, م دعو

 ْ | نوت جب اداودنو ديس للاب عادلا ةقااو سرب ناكام

 هوقو عاجلا ذه عمي نأ عنمجال لوالا ناك ناو ةنوب وج عج نئابلو
 أ اعدل 5 ايا

 مم ةمص مع )و ردم

 0 ١ اج وج ابا

ب كحد 00 كد مث ..ا عتب
 1 0ع اساو نذه

 ْ كا ةثإوكح لما فاسكلالاوو انمردلا تاودىأددَع ناو عنب مك لاقي
-_- 

 الهو كه َ

 لزج“ !ءاشو عج هنأس ثوب معزو لاق نونو نام اخو نيك شءارفلا لا و معلب

 ايكباادسدتاو نأ

 00 4ك

 بغا او ابطا ىوأتو 01 اهلا مب لاسحلا عام 0 ار
57 



 مه. ب(نل) نواف «مالاوفاكلال مت

 امكلذوذو يا ا هال ىرهوملا مالكءاضةن ادعبك هال

 ل ىأ ل ءتلخ دهدشتلل فاك اى "كاب لصالا انناؤطلغكلذو لعاف هن

 نب اكو نيزعلا لد تلا فوتاش ّئَطفاولاك 55 واقفا الا تلد غن نسكب

 ةزكلا قبو م هع 2 نزيل كارم ىرذستلا فيش ىلا لا 3-5

 تاخدأ ىأل دال يمك واع 1ك تاغاث الث 16 فولاف لد تلا نفق رو وهل |

 دشنأو انك را رامزو نياك ةشلاثلا ةسغالا 5 نغاكن زون اكو مييشتلا فاكاهيلع |
 و در مو ع4 6و - ع 1 |

 ا تا * 00 مخي 1

 نان اتاي: < 9 اهناكفتألوأو مىلا ا 7 ظ

 »وو ا

 ةةودعللا نهر هلا ىءاجامزثك أو لاقل ءاف نزو ىلعئاك أر ةيوءامل ادد شنب ىأكا 1

 اك نئاكل ضو لاق“ ابل اوافاكلا نيب ةزمهنا نب اكوءاّرقلارئاسأ أرقو نعاكن زو ناك زيثك نا ظ

 تاغلا فو انلآءبلا تبق حبك نزوبتراصف تف غةزمملا ىلعءايلا تم ةفئتك لم

 مَع .؟هنلأو ديدشتلابىاك 9 درهشأ
 م

ثدألا سن مننا قور عميل (نبل) © (مال 0 ١
 دّسللا ص الَخ للا 

 هو
 ”ل_ءاقلا ةقئاطلاو نامل ًاعجلاو قورعلا ف ىر< قرعلاكو هومدلاو ثرثاا نيب نقسم

 لسوه اع هللا ىل_ةىتلااهللاقفْثَكَ املعهللا ناوضرةخ 1 نأ هد1سا قو حن

 ةزسو وم هدوده< ةهس5<و 9و 8 سرس ع

 هلذكت نأ نيضرتامأا ها لاقفم ءاقلاة شمل ةباوز فو هنرك دق م٠ اقلاةنباتردتلاقفكيكتأم |

1 
 نالاّقف همضادمو لو هسلعمللا 0ك مىنلاّبضغف اه ادا 2 أتددواتلاك ةتخل وراس

 هد

 9 يللا ونيل ن مدقق الفل انما 0 تلاقف لاذ كيرينأهللا توعد تش

 هتئمهتثدإو سعال نوكدت ل حزرلا لحفل ادب 10 مرقاة ماك د ظاقو ان

 ع 6 3 3 5 : كي كد وم
 امنمهدالواو هبو>او حج وزلا ىلع مّر#وهفاد_مملافطالا نم ةهنعضصر !نملكف نالاهلوادإو

 5 ىدلاو سمان الاكو ةعاجبا بهذماذ هولاق هسوهث يح حوزلانبللانالاهرغ نمو

 ىرخال اوامالغامغ اذا تعصر أن ان سها هل لتر نع لمسو سامءن اش دددح هلو مركال |

 امنءهللا ىذر ة-ةلاعْس د-ىفو دحاوحاقالا اللاك ةيراحل اهتزت تمالك ةيراج

 00 ةهءيهعور ©« عع .عزاع فدعوب (ءمرث 7
 821غ انى غا لدعص هر | عان !لاقف هلكذأت نأ [ةسدعتل اونأاهلع نداتشساو

- 

 ملا نزوننباك هلوقو هلوق

 لاك ىعمى رخل:

 نزور لافولو تملا ف
 ل-قووأ جلا ناكنوكد

 ملا نرو تبيلا ىف نئاك

 ا مناف بيذتلاع د رب أو

 1 1 : ىلا ةطسنلا) ودن رامع

 يدعم هأ ةموركت هَنْم



 كلان نوناافرشب « فاكلال صف 4

 ْ ريربلاف هرهاظبك لاو
 مومدر لءومص ملاق99 ساد

 100 ش ريل عناق بشارع 01 اهنيك ىدررفانت منازع

 اضيأري رجلوقي كلذ فونادلامويقدزر طمرة ار عقعب

 ٠ ادوشأنيكلاةرجل اورو ناو اعلا :لاظامدعباهوُك رم

 2523701 ١ اضيأرير بلوشي كلذ فو

 اوقيد ا .. تا قاعأرعلا رورو 200 ار جرش

 ش ا نون عجل او كولا فار ياللا القّلخاد ىف ياام كلا لسيقو

 ” ليال ايما دنأوا نارا و فايدالا نع

 نيران ةرحندحو اذا نيكلايرونالا فار طاَنيوُك

 اذو عض لج زلاناكستساو .ةانرك ذاع رسغب ناز وا ذهف هدسْنا لاق

 ش فيك نفل _اعتْكلذ نم لكلو ةنكسملان هيون مشب اذه نمل عفتسا

 ى ناك |هسكيمتل هلك الاقيدمعسوب أوس سهلا حج ىاريسك لام وسة نيكون الف تاو
 هه 0

 5 كس رااملذلا نمدي اعل>د أوناكستسا تح

 8 ف ع ا زكلو » م ريوق او

 لضالفدوتنكتا نمد ة ودهيف و 01 ا اوقىف 5 رابتالا

 الار ةرسكلا اوواولاةهذلان ود هاك فلالا»فاكلا ةدقفثدخن نكس نم لسعتفا 252

 نةلاعفت_سادهنأ ىلاثلالوقلاو لامثلا عضوميف لاسمثو راق :اقىأ روطتأف هلوقب ج> و

 نئاكو ليفكلا ُنحْماوآامكلاٌةِئَكلا يملا نمكَلا ا ارعالانئا نع تلعت . نوكي ناك

 نيا لاك نعاك لئمْناكوْيَمَكل ممكن امغلاهيفو ماهفتسالا وربنا فوك ىن عماهأ_ةءم

 1 أ | ريدا قلمعتستوةيآ اي كحال ةروس نورك شيد اعلا

 هه

 1 | عفا رع ترتيب ارهثأو الاطلال 51 ا

 : 000 دوحأو

ب 001 حمار وزاهمنيمانر ءداكو
 . دالبب لت سنرلا دعلادال

 0 دبع
 لاق



 0 (نيك) .  نونلافرح «. فاكلالضف

 فور نمنوكيألو برش بستان تئاودارأأ6 عفرلانينستياةبسسالا فلا عمانوف |
 ى الانوكياللاق ياو منار مال لوم تا نال وادب زنوكيال مولا ءاجلوقنءانئتسالا»

 هونك الاي اديز

 ثارعا !ةموسملا ناك ىلع هن اوما ركب كأي ةارمس

 لل تا لعن الفل ازنبرعلا ن عقاسكلا ىورو با بارعلا ةموَسملا ىلعكأ

 فنسبة لا 5 ٌمّسلا رن مناك قكب نداح 5 ءازغلادسشنأو هَ ْ

 لخدأت ديز لع سه تودب ريدبز ناك ىلع م لوةتفاوغل ءالكلا ناكل خدتب هرعلاو لاق يقلل

 : قدزرفلالوقامأو اوغلناك
 مارك اوناك انلثاريجو * عوذرا دبتزرصولو فيكف

 ن.الاواذل انام ارق نار ندقتتا سابعلا وألا وةدئازانهناك نأ اب وبدس معرف مليس نبأ

 تهدا1 عم الفال جنط طوم ىف ,و ريمضل ١ 0 ذو مىفانودتاعدقناكنالغ وسأ اذ هودي بس

 يد

 ةيبعكو لاك ةلاثكلا نموشو ناو انكوانو ك هبلعناكو انهت ازام نمهبومدسدسيلا

 5 00 مشو اكل هسخم مسالاو انايتك ايت كسا ديزو:أل اك

 هودصر و 9

 انوك نوكأ أنالف ىلع تن و تلاقكلا د 37 0 اذاناكفارعالا نبأ اضيأةلافكتا
 و دور دوك 0 ه6

 لصفنملا م 55 ّمةلانا ابر كيو اديز كتنتظ لوقت كانا تاكو كسك لوقت 3 ر هيسلْمْك3 ىأ

 ريد>و ًادتيماه مالم ىالا قنالصةذمام_منالربخلاو مسالا نعةياثكلا ىف لصتملا وم

 ىلؤدلادوسالاو لاق

 اهناكتلاز كاهاخأ ثأر 0 نامنارغلا ب عنلركوو :

020 2 

 اهنابلبهمأهتذ- ءافوجأ 5 هناف كمال

 ىدجاكتلا سعر الات مقلب ناك لا منو تاوك ا ْرلا عن

 لوقلاك هم. .ةلوقلا لنا ويكو ولطاش باكو هو اكلات ذ ذوعم محو ناكلا عانت

 م ناوين عئاملا نأك ا تاه كم عضو فز وك موون ارش

 نكسلا ع نمهتلعج نأ نوثاكلاو ةيرسقلاو أ ضرالا!اوأةعشملاةدازاو تدناتلا اوهاغا ف رفا
0 

 هب ىعسو اولا نمىهو ةسيلص هيفقلالاف سور قرب د#قن ىعالوا ف هستاعجناو لوحاقؤنهف

 هع

 يرغلا نطاب مانكلاهدسسنا د جرف ادة كلا «( نيك رد راننلادقوم

 دل يي يلا



 نوك ) -- ٠ ثونلاف رح م: فاكلا له: ءمو#

 5 1 0 6 ٠ سمس جا لوو 0

 اوبك تكلا دو لاق ةعوم ؟ لءدك أن هءاماق اذا لوشن

 5 س 59 5 ر وس

 اليك / ديزنى د علاق 5 ريبك ىنكب حرصتالف *

 4 روشلاوانملاتمآلارَرحاو 00 1 ماهل ْت تك اذ

 دس رو لاق َخ وضم ثنا هيغل وهات :ًاامب ض رات رصنوتأ لاق

 1 2 9ء- دى -وو 8 02 تارا و

 عيه عاعةقو ناس لتعم انعاا »* تكن مءاندامع ضم

 || ىلا ىذعت ىذا علا ماليا باللان هنأ نأ ءىرذ: .1لا ىنريخأو ىرهزالا لاق

 1 زوم 2 مة د
 ا ىلا لعفتا ةفاضا هب هي هنالوريصو ىنأ مدلو قت نألاو بارو ىلا ظلم نياوعشم

 ا ةمر و سد 0 -

 ٠ لونا و ىرطألا ىل ىلا لعفل !نم فاسد سيلو مفتت رمذؤ ىوبسف“ :تريسصلوةثن باو

 هك .٠

 دال أو ىنننكو ىذكم ماوق

 | 0 ”نحاغو قتتكلالاجرلا رت 3 #3 انباع مول تنك انو

 نبك رولا نمةدصلل سبق فا مءالازنان ءناعت تريلا يسكر مخ
 مع ماتم خس ”ص سلا سص

 : ةاسفربخأو سابعلاو أ لاق تاكو اكو صر نس ًوَتلثو ىو رخو نع دق تااف كب

 ْ هتك لاقاذاىارعالان نا لاقو لاق قلللاىف ناكا ومسللاف وياكل لاقل ذلا نع

 ظ ل ناكسو عنهم ان[ ك لكن لام تاك لاق اذاو ىو فاعاممو

 3 ووو م69

 ارعش *رثكلاوفوت 7 وانك لاجرونا زادك الئنعزو وأتنك لجراثلثم عوجلا

 | نالجر هالو كسلا ءالا نم عيسفلاوهوَلووأدد واود لبهنمو

 ةلاردمط وخلا ند كلام لحدث اهل ىو تازومهمنو ادن لاجر وناوأذنل

 لاغفُ كو راذكواذك كنزا وقينيذلاح ويلا لاقف توت اام تلتف ن كلا لأ

 نموبتذع نمل بس ىراد أتون الو التو تخ ىلع 0100 يررا دفان

 اتت" قات هرمصو تعدها و ”ك لوقت ءارغلالاعرهش لاف ناللعملا وتاندلا

 : ًارناك لاق نأ ىلا ٌتِرتص ىلا اونا ةثالتلا انك قا 1

 نيذلل لس لئاقنمزعلاغأ بئاغللة م لا لراس رياك هى غلاولاق
 هند هنوف

 ناك سصرأمول ألو هلوقدكثمو َتنكو تنك ى عم ىلعاذه نوبلمسو نوب غن ارفك

 ْ نمر تدرأ ناو ةننك ةًارءالو ناك لاقيىأ يك َترصدقوكب لاك ل_جراللوقتو

 ا

| 

4569 

 تدلك لاغاني توصل نجر عتنكو ؟وةره تلك لاقي نأىلا مهلا

 7 72 ل 0 ا مخ



 261 (نوك) ١ ”نونلافزح « فاكتلالصف

 - © ساس -2 - 5-0 7-0 2

 هنن نأ دن ءتطدشو ا« هل زكا رقتقراندق

 ةربس 8م © - 0 دعا <

 لو 3 هليفس اشمشابأ تيلا

 ملع اوىربنبا لاق هولك لمفامايب لع موب عنو لأ ةدودشاو كاك ١

 هفعربلا قزاح و نأمز .زالدربو ثَدَحلا ىلع ةلالدلاَت ملف اهنا وخأو ناك ن امن قلن هنا أ

 س م م

 كم سادس تح

 اهقاشأوءاجو أو صاو عجب وداع لئمتلذو هنودمالكلا ميالو# ةركنو ة- ةرعمنوكي تأ |

 لاق .ةيا دا اع اشرت ول عنب الحب راوذنا لوقكو اريصتت أ, .لسحو ْرءهللالوقك ٍْ

 م رشا يزراصأ قير لا يزاب لوققو ليال أو ملء وجيرخأ بلاط لكل

 ممم

 لورالالجىأار بك ةيوا ثيدسح فو لوله اش لال ,ذخأولعقي قفط

 وهون ذافتن اى انالفو 0 نمك 0 رلالاقبهرصىأ ةمدحانأَن 56 لمةف ارم لاهي ٌ

 لسانك نافلايلا  يرغيمللاو هت بسفارا ررعي ب دقو نالف ٠

 ونلاواضب تيكا ابن ىدتك اولا دقو تنك لاس نبت ىك لسوف 0
 : 0 لل ا
 نجاه راسو 3 نجاعانأالو تنك انأامو ْ

 ةياكسلسا ىلا تسلا بح بواد ىلع ع ل زو لوقتف ني 3 أل دالا لءهحارخا نأ هب هوية عذو

 هش وانك ايش تك هللا نين اك 8 اال اللاش ىرهوملا
 5هوره< 0 سم و هدو

 نجاعو تنك“ رك لاصخر 7 5 »+ اًنساعُتحش أوان وأم انتنكتحصأف

 رعءاشل ||لوق ]وقهنمو ى ريالا

 مس وو هووح هم 2ءو7) هود

 ريبك ىنكسح رصتالف #2 ثوغلا بقلم تنك اماذا

 ت0
 م حم هو سوم

 و رطقالو عملو 3 يس 0 كردي س دلق

0 

 تاكواذك 5 نولوقي يذلا وتلا 0 وينك هلهأ 5 اعود لدهن يدشلا فو

 ىأ َتذكَوَناكىل َترصو تنك دق هقلاوثن* ايلاشن مك ىلا تو قمن ”كفاذك تنكوادك

 2 ةس ره" ا

 انكت هرم تبوك : صتقلا م لا لاحىفكل لاقي وأنال_فناك كنعلاتي نأ ىلا ترص |

 ا 210111111111110 يبا اريعالاا نا َتّنُك.ة ة-حرتف ىرغزالا |

 دمنا ذيدشلا ىوقلا ىنكلا جريب

 و هدر 559: )هذ

 نجاعو تك انلا لابس رت 01 اًنحاعَتصصَ افايتنك تنكدق



 (نوك) نوذلافرح « فاكلاا لصق ع٠

 ةةعث عا --#

 ارا ءامدلا تاكد قو « دسوبلةءالالا عرش

 ْ اهحو ريش ءىنثانماهقراشنو ةسقا اونأشل ارضا يف نوكينأاضيأ [ةصقالا ناك ماسقأن مو

ل دمىلا عج ريالورهاظريغار هذمالانوكيالا يمسا نال
 ا ا بدار رو

 *ل-4با فنركي الو“ هلوحال || هفعرب خالو م جفت !ىفالا لمعتدالو هنم لدم الو هءلع فطعي

 رعاشلا لوقةدئازلا ناكدهاوش نمو ناك ىلع مدة الوررعذ
0 

 1 يي نه
 85) دم

 0 0 نكي مناك اميل 35 مك باولوق هلل

هل نوكيالو او تحدت وألودازالٌةدزلا ناكر
 نجاه هاوش نمواول لمتالوربالو سا

 001 < ميكحن حار طلالوقنامزلا نملة مالنوك»

 نلف م و و -

 00 « دق ناك امزاعتساو مالا ن ما مامر ع مك الىلاو

 8 قسيس

 ااا ارد اهداعيمت ناكنيبَقب كف ا« ةعامن هديل راسخ

 معلا زلوتك ناك ىنععنوكتأندقو
 امي .

 9 مو رس 2-5 ت6 ت6

 حدو نوكيدماو 031 ع تار دسلاو
 د ا

 | ا هداعغناكر بخ ل دقوا #2 ايي ابا ىلع نوكيدسقاو 3 ري رتب لوق هندو

 5100 1 أ

 1 ا طقرالا دمج لوك
 همك

2 1 

 ا لا ل- عذيامم مولاو 038 3 دسلاو ب يَسلا تش تدك

 عش ده لع ءانيد وانكو قدزرفلالوقكو
وادْيِدَّد هنرا او 00

 30 1 دا ةعاَغ

- > 0 - 00 - 2 

 ىلإ 3228

 بديطلانيةدمعلاقو
 و

 - ومع و 00 سو سه هد و

 مح <:|لواها ديأوهالف 5 ةنكس سم ىلءاصدك ىوطَد ءاكو

 مهول © و

 ١ هورشأسب اةونسكو ابوك ناك لوقتولاف 0 زثىف للا !أتنبلااذسهو

 5 ايي سم دوس

 ا ةغوغبشو ةنوسك فرحأ الا اذه ىلءواولا نم“ ,<لولاق ءاسلا تاوذنمةرورعطلاوةدود سلا

 0 2. 2و

 اولاقلكادالووت مونيهنماوذذح طم اوندؤءاملادبدشتب ةنوسك هلدأ و ةدود.قو ةموعدو

 نالاه تنكسف علا عا لوم مإ_صاقةدو د!ساامأو لولعف مالكا ىف سن هن“ ال 0

 .- 2 00 وا هو ِء
 اقف“ املا تفدح مث ةنوسكراصفءانواولا تلق م ةلوأ.ةاهنزو وةئولونك ةنونسك لد اىرب

 ٍ 0 قدشنأس ارعلاو لاقل صالا ىلعديدشنلا,تءاخدقو ةنوُنسكر اصف

5 



 544  (نوككا) :»: .نولاف رح. «. فاكلال ضف

 ىلءإلا دنع نهلنادءع لاق ١

 وعتاد امر سيل #4 انزيم مع اذا لأب

 اوأ دعم هه لامر أ #* يشوع ريا فاواكوانك

 1ع

 8 الا لوق هوان اأن نأ |

 مارك اوك انلئاربجو * ارادوا كل

 فب فلاب ا هلل اما اناناريجووريدقتو |

 ماين ان 5 ئاك ناك امنأىرذأسك 3

 مسوي وه 2.6. 2

 رغم تاواحوأت دراذا 03 هيا أيش مرسلا ترس ْنكلو 17

 هسفنللءلقناهد نأ امهتمو |
1 32 

 ٍِ ا راك 5 2

 تاويل

 ا منامزل نيت نسعد ا
0 

 سال ١لاقز و كلد ىلع ل لري ىأ ا
 و

 اي 0 مالانقأ وب هدد ٌدرعمرامك اذا انكو

 قدزرفلا لوقو
 ومسو]7 - ه مي ه8 م و مك م

 دوكسلا ىلعئيمتنالا تحتفان ريض * ا اا

 439-هد وءد وع ءءء

 اهاطْغْتْغَك ًالااهب بس #2 ل هرشدلا عمم[ الأ سها 0

01-2 

 ادن انا نال ناكدناه فواح مكيشس ناك مكل ناك ادمداان ا شياو ا

 جنك هناصسداو ةكراص عمق أ: نأ اضيأ ةهصقاخاا ناكماسق أن مو المرا وجازمناكهبفو

 هسبق نواب ابك تلك ذمبف وناهذاك 3 در 06 يملا تش اذاف ىلاعت هلوقو ةمارخ |
 5 مامه ومع 2 5 3

 ىلا "بقا املعجامو هيو 8 دل فناكنم م ماكنا 5 همؤو اليهما 5 لابحلا تناكو

 اا اهلاَتريسىً العش 1

 انتضر الار ةتلاكد قرا د ان طور“ اه

 ا

 سد مط مسيلة فس ريض سيلا و

 اذكماسداؤفلا مانأ هلوق
 هلع و ميلس عف 0 لصالاب

 ءاوقالاّيرغ هلوقعمهيشف

 هيعم ها قدالاك

 لصالاءاذك هر هص عرف وق

 اذ-مهدنم 0 مضد

 ةدامق هد ثأو طنضلا

 لديهتر >ندح ادع اكرعص

 هأ ةياورلارزك هرعص نم

 0 يل



 نوك)  نوالافرح «+ فاكلالشف 2

 || دحر يوك توكي ناكل قب ةمانلا نكرد همنوكايثالا بالا نوكلادعبر وا نمش
 ْ قودتت وار دعجكورو تا.اودوحولادعب صقألا نم : كنذوع قمن قلنا

 أ طق نامزلا ىلع لدهنالربخ ىلا جاتحا نامزلا نم ضمان ةرابعمتلعج اذا ناك ىرهوملا هعضوم
 عمق علد هالو نع غنا هعوقوو؛ئشلا ثودح نع ةرابعمتلجاذاوا ا عديزناك لوقت

 ”ىذئاعلاساقملاهَقلْسدمَك تاك ذمهفرعأأل | و حالا ناك 51 اوةتنامز و

 سهويس ١

 د تيتان ؟ او كوذ مون نك اذا « ىقانتابكن ب لهذ يب اد

 ٠ ' أ اذاو برللاقراتفلا عافترانخف كمن نال شك اوكتدق طا دف أب ك اوكوذ ةوق
 ||| اقلطتمديز ناك كلوةكحح د. كوالا ةدئاز عقتذقو لاق بك اننا تيل نروتلا تقسكلا

 000 كدهلا بنو لاقو ام>راروفغهللاناكوىلاعت لاف قلطنمدي زءانهمو
 5 م مو هم 55 1

 ْ ىررتم قا سلا فصلت حره * ةفوضلاءدىراجاذاٌتنكو

 ّْ ىرهوملا مالكءاضقنا دنع ىربا لاك ه1 نمل: تاو لا نعارظاماو
 || عاطةناريغّنمنامزلا لاضتا نعمك انو ةماتلا ىهو ىَدَقَتو ىَصَم نعم نوكت ناك هللاامهجر
 || نامزلا نم ليقتسسملا ف نوكي ىعم أنو ةدئاز أ ةواضيأةدئازلاباهتعربعيوةسصقانلا ىهو

 لوغلا أل وقئىضقناو ىذمىععاهدهاوش نفع وقولاوث ودها ىنععنوكتو

 ١ اوناكىنلك امموقّ هجري أ مانالا ىسع

 ْ 1 : ّ ,ركطلا نبا لاق 1

 ْ مك رافد دقل شوا دج 5 نئاكناك امن رئت نكيلف

 | ص دوحالاو لافو

 . : اوراصدقَتار هلا ىلا وسنوات 1 مكلف لكل كوذ نم
 مث

 ديرو لافو

 ءداءلشهأو اواك امولمو « اوك منك اننا
 0000 رمدنلاكو

 ساهي ىلإ تودس

 ا 82د

 ميلا ارا باوناك ىلع« ئذمدق ناك امدأالا راسه

 لاو



 ا (نوك) : . , نونلافرح « فاكلا لصق

 هات اير نولوغب و ىاوقتلابموسوملا هناك فش فخالا لااا كو انوكَرذضملاوايهاذ در
 نيب وكلا س.ةعال برعلا عومسع تحب امنا شفخالا نال برعلا نعى هنأهرهاظ تس ننا لاك

 هنأكلذولاق ايلعناكربخ ميد_ةتزاوج ىلع ةلالد هيففدتنكا ديزأ مهنععمسدقناك اذاو

 كارتالأ هيصنةلوالا مسالا ىلع طلستل هلو عم ف ذ_>ولامال ارمذملا بصادنلا ل عفا رمل ا

 هسسفت د د از لعشر هاظلا هذه : شتاستلال وعفمل ات فدك تئشولو هت : رضادب «زالوقت |

 لبس اديزألوقتنأ سابق زوجي تنك اديز أ مهلوقا ذه ىلع ف تيرشاديزأ تقف | | ا

 اننا ال 1 مذ لوقتاك مها لوقنولا هفىتسعتلالعفاينك يبس ظ

 راض وقنا نوكمو اكسو هلوقتولا مج رضياذنخ بر ضتإلا الوقت موكب

 نالهلز أف لص نوك.الو هرخآو مالكلا:طسوىف نضامزيس> ىلع لدتت ناك وهريغ بورشضضو |

 رعاشلا لوقكءاج ىعمفناكو ةعوبتمالة عاملا | ا

 ا

| 

 هر مو ع

 أ انشا مرجان 5 ىؤفدآفءاتشلا ناك اذا
 : 0 تابتحا

 عقو ىلا تاكو حالا ناك كلوقك نيرو دفلا يزعل اال ا

 ىاتنا سابعلاونأ لاق ءازج ن وكم ناكو ةفتكملا ةمانلا ىمست هذهو ةسصقلا تعقو زوما |
 وضع 9

 فدك ةامعمو هل صانهه 1 املا ىقذاكن د هلكت فيك ىلاعت هل اوقف سانلا |

 نكي نمماتعمو بَ مالكلا ىفو ٌطرشانههناك ءارغلا لاقو لاق اسصدسهملا ىف وف نم ولكن ||

 قصنل بأن أف ههبشأامو اروُمَومع هللا ناكو ل وزع هوقامأو كيف كناتسالللل

 نعومدانبعلا رومغاومعقلاناكىرصبلا نسملا لاق ناك ىفسانلا تئاتخا دقات حاجا

 كلذنأولعف ةجبرهقلا نماوُدَهاش موقلا ناك نوب رصبلا نود وهلا لاكتو مهقتلخين أل قهدابع 0

 ىفامتز:سج ناهس ل عقر ناكنييوصلا نم نوقف تلاذك لوز قنا وشال
 قلد ءريسغو نحل هلاق ىذلا قدساون أ لاك روُهعودعهتلاولعأتلاو ىنعملاف لاسكلا
 نأألا هيوبيسو نسحلا لمى لؤي ءانف ثلاثا لوقا امأو برعلا مالك هبتاطلارلا |
 رم ل ىتععنالفلهت ارَمَعاناوِقَدحخاَن ههللوقلا اذه بحصول لاا نمهئشاملا وك |

 ظافاٌى ال_تنانالاف افطتسأ اهنءابّؤم ىذامل !عقو لاي ةتسالا ىلع لدلاللا ناك اهفدتا

 مارح منك حو زعهلوق فكل ار ءالاننانعىورو ناقالا فال_تحال ع قواسم لامعقالا

 ذوعأث يدخل ىفو هللا | عىفةمأربخ عنك انعم لاقي ولاق ةمأريخ عن ؟ىأ سانت فوت



 ازك قروصملءهلوق

 هنا ملا حسن ىفىذلاو لصالاب

 ىهبسستىأ قروصيف
 ه«ةةمقحو كروصن رود و
 ما تروصقف انثاكريسد

 هعيفصةرتك

 باو لا او مهوب لقءاوق
 نا ١ مالكنموهفليقنافهلوق

 ص ارثع اامسهْس اموددمس

 اهةسوىرهزالاةرامع نم

 قالا باودللا نءرخأتلا

 هعبوصم هأ

 كمو ىاكم تدضمو لئمهلعرشكم امريغ عراك نع هلا |

 ف اند ىلا
 | ليعبلل ٠ قياما تدب ادقف 0 ةماسَوتدبأنارملا تالاف

 ْ قانكاساوتلافا عرج يلع كتمان نوكب هلت ل ئرهوملا لاو ةارملان كمال نافديرب
 ملاولاه اهوتنثأتكرحت اذافاغ ف نونلا اوذذهلامعتسا رثكانإذ نكي قف ةواولاتفذ

 اكيقيب احا 35 دشن اودكرملا عماهنذ سنو 00 رلانكي
 اذهلب , ماكر دقَع كنعن غمس لذ 3 ىلا ةمدنمثاجاحلا لاذ

 . نودافرش هل قاكلا لمن
- 
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 سل ' لربنا تيرشأوا طن لجل كبازاجأ سنو نأبرُظاكحامدنمد

 | اا 7 ويس حو ةئداينا ةنئاكل اى. .ةيناحن وس ودا كيل اه
 ناك ال هوتْدَت نا برسعلا لوف وَلا وكلا ىنارعالا نما نايراقتمنانشعملاو َتْقلُ

 ش ل ةوكو ثدانطلا مالا ة:ئاكلاو تامىأ كرَشالَنوكتالون رّولالنك 57
 13 للعدو وكيل اوز فو ىنوكسيال ناط ثلا نأف ىف ار دف مانملا ف ىف ارنمثيدخ قو ث دخل

 ةليكيتالفتاب ودوولاىلا مدعلا نما جرن :ءانشالا نوكم هللاوهثدح ا ىذلاَنوكو قروص

 ال اسأل اومهو نك امأو ةنكمأ باو عضولا تالا بوسةلاج ىو ةيطووس

 نمتاك لص ناكملاف ميلا لبق "لص ليسسملا مسكة قاولافاك اذه والكدل نكَ

  هعجن هب ونس كح دقو :لعفأ قاوجم نمهانرك دام هيوقباذسهو ن دوا ودل

 1 الالوان كنار ثسنودلاةقةساكلانز ون لغتلالالا قدئازاذ هوو م

 ناك نبيل ثاناكملاثدللا .اونان" اك اشن :ٌومنوكرنأالا هنأ

 | وتكيعم» رطهبفاومهو:ليق و يما كاز تبل ساهنك ا تراسمالكلاوف
 سل 3 5 سس ةهمدب

 ا أ ةلكلا نحال دنع يكاد ةلزنملاةناككاو ىرعوذا عوضملا ةناكستسالاو ىتيظ ىلع

 || ةيسا تعوم نراك ايل اولا مهتناكم لع ر هاد كسل اثنولوىلاعت لاك عض ضوملا ةناك-لاو

 ١ د نيكمك رب نبا لاو ةججرتلا هذه ىف كلذ ىرهوجللارت ذ نكس نيكسملانماولاف 5 نك لق

 || نكستامأو لف ةنكمأ وووساذ_ مف نوكسلا ن ماهم وش سل ةلاعَفةناكَمو لاعقناكم ولع

 ا | لعند رف بص سلق قاف دارو نب ةعردملا نماقتسم عرسك سموم
 همم مات

 ا ا هرك دنسو نونلا بابن ميما ل هفهعضومووم.سهلك اذهيز شاور كتر لاقل 01

 نوكيوانقافديز ناك كلو ةكرارخالا بصنتوءاسم»الا عفرت ىنالاعفالا نم نوكيو ناكو كانه

 مس



 م [توككأل !٠» :ةقونلا فرقت اج. تفاكلا لق.
 ىعست ب رعلاو ءتقدالوأ نم ناكو ىلرتلا بعك نيد منا لبق هتءارقدح ارش الةءارةنآرقلا

 “احنا ف دن اداز 7 نوكلا(نوك )" غو ممونموانهاك |ةيقدالع ىظاع نملك 5

 هدوم هاةاءاغا ةئهاكملا 9 ا مو 1

 5 نحن وكيردسضموةونكلاوعاو فاشللا نعةئونكوايوك ناك دقو تالت ا

 مس #7ةه. د ه < وهوه م ه

 ابمف ةدوددحت دو ةروربطترط ترسو تعزمبشيا.4ءادلا تاوذ لوقت برعلاءارقلا اق: ا

 منع ىف ًادقو كلذ نولوقسالم مناف تضر وا شاول كارز نرضلا اذه نم ىدحال

 2 ل وه م2 هوس هور ى "هسا هو 0 2: هو 3

 هد دودنسأا اوعا وهلا ندع وعبهلا اوّسمَد نمةموعدلا اوتنك مدن ونكلا|هتمق رحاةعبزأف ا

 ءانلارداضمىف ترثدكو واولارداصدىفْتقاملاهنكلو نو نوكن نجني ناكو ٌتذاسُسْنم |
 لوي لاخلا ناكو لاق حرخلاىراقتمءايلاوواولات ناك ذااهتمائحرثك أوه ينذلاباعوشلسأ |

 ةددشم انريصفةنكاسامهنمىلوالاوواوو ااه: دتقتلا ةنْوَوُيَك ل صالا ق ىهلوُعبقةنوُنْبك

 ِبَمّددقوءارغلا لاك نيا نيسها ولاكأم ةنوُيَك اقف هرم تنعي رمبوولااولاو] لع

 يضاف زعوب سلا لك لوالاو» ىدع لوقا اليكم
 همس قدم .٠

 ندرس ايعتدقراد مر 5 هجاهنأىوس ولكي

 3 را هقومتونلا تهقؤاذادمكح ناكونينك الا هقتال نونا فذخ قانا

 نكءالركسدا ٍنالا فو رح هش تقرافدقاسبتك رجا مالاهتذمالنأتكر !اىَوتفميف

 نكينوننال عمباو ةنثتلا نونو نيونتلا فذح نمعقأ أنكينمنوالا فذحوّنك اومالا |

 فذ_>ولعنلاامالىف هنملسأ | ههنم فذ. ا تاندئاز نونااوني وذتلاو لاعفلا مالزوهؤلتغأ ||

 هلصأنال بذكلملاقيدقىذاارغ . هلوقنمنونلا فذ-حنممبقأنكينماسشي ا ثوثلا ||

 تف نينكاسلاءاقتلال از أن ونلا هنم تفذح اذافنينكاسلا ءاقتلالواولا هنمتفذحدق نولكي ||

 فر ا ففذملاؤ قرح ن منا لوقت ناشي كلو لام دخ او هو نمامتسال نفذ ىاوتل ب |
 نأوهو كا ذرغأ شان ىرأو لاه ىجننا ل وقاذهلاق برو ناو فيعضتلا عمالا ف.عسض ٍْ

 هردقالف اشد دلو لجوزعءهلوقل:مكيراصفنكن نفذ نوذلا فذحا مدعي ملاماج نوكيب ١

 كي لاغف هلاجاف ودم قب ان. نك اسىهو نوذلا ف فذحلازاسامدسعن قمل ||

 ىوقبف نيكحااسلاءاقتلالرسكبتأب ولو لاءاج افون حم قبفنكيةردتقولو ولا ||

 لوقءلثمو قا نكن لوقي نأ بح ناك اهرك تالا هند لا اليس كالفةكرت لاب ||

 ىدسالار خت نيرا ||
 0 ا
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 لاشي أنهاكلاو 0 رق
 مالا لهاكلا هيف لأشيو

 هعمصم ها "لمكبتلاى فاك

 : (نهك.إا ٠ >*:ثونلا فرخ اه ةتفاكتاا لصق 1 ١ ١> وقنا
 هكا لاشمتن كك كنك م لج راو آلا اقرابلكى ا زال بنغلاب أى

 5 ممم

 | يي سيركل بناس تارا اطواق كرينا

 د هين 1 جلا قمار دورا رم راما د القت

 رعي هلأ مسبعزت تاك ن نمو ممورابخالا هلا قلبا رو نما نماعبات هلنأ مع اتناك نم

 افيد ابر مالك نماهعق اوم ىلعامجب لدتس بايب اتامد بة :ر ومالا
 قل
 تالفناك امو: ايف دودو ةلاضلاناكموقورمسملا ولا ةفرعم ديالك فاز هلا مداوي

 سه

 مقدس نمىادع لعلام 11 دقفافا ارعوأانعاكأ !نمثدديطا قو. نوكدما انها

 ١ |لبغب رعلا قةناهكلا تناكو ىرهزالا لاق ةنكلا لوكس لافاذا منا َنهك لاق 3

 || تدنو بْمُلاماهسلا تروا تعبان سو «لعهتل ىاسمقا لوسران ديس ثعبم

 يباع قزح هك رمرس مهلا ىلا هئاسقلاوعمسلا قارتسان ميطايسشلاون لا

 |هقاىلبم يتجاهل لل ًاولطابلاوق للا ننبهءلج وزع هللا َقَرَ ىذلا نارا ناك

 ٠ | ويلان هك هيةطاحالاَ عدول تَرَعَد جان مونغلا لعن مهاشام ىلع ىسولاب لس وهسدلع

 | لقشيانهاكٌن أن م ثيد هلا ىف هوقوري ؛الائبا لا .اهتعلب زتتلاممئانغإ وهسموهللادمحب

 1 ناهكلاناوخا نماذ_هامغا نط ثيدحفو ماو فارعلاو ناكل تاتا ىلع

 انزال ينس ةقتاسد ودعا م يعي لو عت ىذلا هعمل بأن مكلذ لاق

 قاهكتب كبَر :رضامناو لطي كلذ لثمو ليت االور رثالول ال نمىدنفيكل اق

 | جة نهب نوأةْبونيعما ا قو رتعاصماب ”نلطاسلا مهل ا ان وجو و ةرازاعسم منال

 فيكون والقمالكلا نم هغض اوم علا َمضواذاامأف عاسسالااهيلأَن رخل و

 ثيدسحلا ورك هر درر كت دقوا نك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراندمسس مالك ىفءاجدقو مذ

 ةيئلهاملاّمسلاُوَ راسا تناك نيظأ. تشلانا ثيادملا و الهفوامءاوانعج وادرفم

 يقابل مد اضن ناكلاو مهتمراقكملا هلو زامهنيفدزل زق ةنهكلاىلا هيل 1

 ظ | نايس ناتعاكلاو بجرت راراببسابزمطلاو ناةبايو تت ولدح رامي موق

 ْ متو باكل أم هوة .دملابدو ملال ا مهو ناتهاكملاريسْتلا ودظن 200 هم زالا

 1 أرق: جرئيهاكلا مح نطلق لونا قس ىنناذأ وذ ره ثددج فو : لع و

 تارقلا



لك بيذهتلا لئاعف ىلع ريسكب.؛اهوحخو ءليعقهيفاومهو مهن"اكز دان + ارتنلاوأ |
 لعم

 نيب تراصاتعن تناك اذا ا و م ا ألعنوأ ١

 اوُدرُك لصوت صو ديلّجو داك لوقك ليفولالهكرشب فيرصتلاو ليعَملاو ”لعاشلا ||

 تاهل امر رم جس انك نلعب «: د شنو لصالا كلذَىلاتعتلا اذهل |

 لاقوة او ملك اهواز هشارفو كو هس ىه لابو بئابستلا ىلع اهعجبؤغأ
 0 عطنا 57 د ةَعشلاهعلطلا ىو رو ةأملتا عطل لا انك ض عبدي اقرب زلا

 ىنأَرتتناك مكشنكَن ا هماعانذأتسا دقو سابعلا وَرمعل لاك هنأ أثيدحفو ةنكلا فاما

 هنمز مالسالا قامهوخأهنالامْمّدك اهانمسف هنأ هادارأ حالا ةةرهاو دي
 8و و م مم و سة 3م دل

 نواكلاو ضاسلاناننك الا وةنكلاو هناا عا ىادتتك دهاعت ءاخ صاعلانياثي د | ا

| 
| 
 ةعطملاد هنأ اآوسانلا٠ نهلمقل !نوناكلاىارعالا نبا مولا ليلا |

 انيثدَكلا ىلءانؤناكو ٠» استعدوا اذاالر رغأ
 2-2 ت”

 مد

 ىدصي ىح سا ىذلا نوناكلا ل بقو ىربن بالاك ساننلا نمهالقليئاوكلاو رعولأ
 50002 ع

 لهدو لاق اهات داحالاورابخالا

 خوال لصون نأىلان كو ». اهننبو ىدب توُشاولا عطَقددقو

 ١ اوملرصلا ةللمف مما * اهلج أويل[ نماتناوكا تنل

 ءاتشا الكف نازهشناناكلاو قطصملاٌنوناكلا ودقؤلا : 3 وكلا كن واكل اوى 242 ٠

 نارهشلاناذهور را مورلا لها ميمسب اذكهرت رخ الا نوناكو لالا نواك ةسسور
 و هدد ©«

 برعلا نم نط ةسئكا وثب و جاو حاشا هتام بهو نارابلاو ناار مهلا امي 0

 فاكلا مظنة لك و نبدي ردزبالاف ىربنبا لاق ففاكللا تفي ىرهوملا هاو متل اوبسن ظ

 دشنأو اركزوألاماذكولاق |

 0 ىيرادفم * زنا تيارا لا
 سور. و -همرك <

 80 نم ِنعصىلَ »* دسالا ع رص مب

 ةدوإ 8

 سالا نةكرذم يعز نين تانكوهو ريضكم ند "لإ قم اكو را نك ارسعالانبلا

 (نم6)بلق سس 5مم لاعب كعوتي هولا داو نبت نياسبأ 01 تكونو ضمنيا .

 م 2 ل ع ل 0 لا ماعم

 رداد خالات وكنت انهكت نوذت وةناهك نوهكو نهد ونود هلرهك فو درر سوال 1

 موك  (نهك) - ”قونلا فرع « فاكلا لصف
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 ىنامئايملاك دحملاداز و

 لستح اذا نكنك
 ءامسأ نم وتبي 1! دعقو

 ءارغلا لاهو ةنودكملا مْومز
 مضلابة نك ىيىلاةيسنلا

 رسكل او مهطلاب ىنكو فك

 ىرؤسو”ى لبو 'ىنلس لدم

 ها ىبركو ىسرتو ىرخ»و
 هدوم

 رصنو عنم هدأنملا نهك هلوق
 هأ سس .وماقلا ىفاك مر و

 هيوم



 كل ١ نوئااونو 0-1 باعدالسإا 4

 ارتدت ورضاك لوقا نَا فوكلا زب اردشتكيزو لانو
 وون يوغم 9و وهرب ظ ىف و
 ٍ 4 رنين رلاقدا لاعتكمو نون ىمفات أو هياط ساكو نكمو نؤنكم

 أ 0 أم #موإ ىعانلعتيو ىلاعتهقلالاق مطل هْك ١ ًالاواهري غو نمشلا نمروتبسسمىأ
 و-و و هد

 ةعب . رىبأنب رم لاق نان دحااولا وه وهفشت

 07 هم هيوم هت

 لوشد علا سراد 37-0 ال انياح

 ِ 8 ةهم» 9 ءوع

 لبو نينصعنب 00 4 بست ايان

 و .-ٍِ ل *ه سر ه سب هذ

 ل->-س دربلظ * انتانك نيدعتحت
 م

 و -) هس سلهز

 نيدو ابدا ولاك « لحر 4 #2 هداشنابا اوصئزبْن بالاك
 عة« و97 هم ها دو

 08 لهي دلت «٠ انك طّتت لبصالا اذ كل اهيفوق
 ١ 4 ريهزلاو قطا ةنكَتسلاورتتسا نك تساوت او ىقهيلعرتعنإو اطويضم

 00 م هدم » لهاهم هلعلو لحنا اذهربغ
 اء ادارعللا كح ةنكنش نكد مضت ىو نكد ههه دكر وسو

 ْ اش - : انور ةوقامأو نردكم مصب نهتكزاالب تف 20600000 :

 ىو وه < د

 از تنك فارعالا نا ىرخالا نمي رقام_هادخاو ناصنء و كليه ذم 0

 0 وود همر دوو 9ةمو

 | هتنماذا هّمنتكو هيرتساذا و ام ًيخلاقو هتك عك ارك

 تبارنيإلانمزجدلاةونكلا ناك اهلثمس كلا قون كلا هتنتك ١ وهيل تنك

 5552 لاو 00 ىجتتو ىكمدق ةيسداقلا م اع

 ظ أ نكح فلام اولجرلا نكشماو ةسنك وانك ليقو ةدنك 1 اهدحاو
 وهقث وىمهو 2ع ةوذوم 00 89 ةهوهعدو

 نوكن ةعصلاك ةدسلاوةنكلاورعونأ ساخلا ن تانج هدو يهدم كاضتأرلاتنكأو

 نهل-جرلا هجرك ئدلا ىهةسنكلا ىدصالا لاقو رادلا باس نوكس لاه تنبلا كبس

 ةقيقتلا وع قواناملا نمد رك حانج مشان ااودهديستنا هودخو حالك هطاح

 ا و ع 2 و +

 ا عجب اوت يلا ف ع رشن فرو عد وهل .ةوكلانهن وكس" هللا لاق و رادلابايقوع 0
 : و٠ سه مه ه «و ير

 ]| اهفدداحالب شخ نموأ وأ اهيفبشَحالدواج نمذ ضن ماهسلا ةبيعجةنانكلاو تانك نك

 ظ نافمدأ نم تناك اذا ةناتكديردنبا لاذ يغنون ةناككلا ثلا

 ١ نيالاتأ ما غفلاسنكلاو ماهسسلااهيف لج يلاةئاتكلا حاملا رينجوهف بشخن متناك

 حالاوأ



 ا يف الا '” توناافرخ « فاكلالضف
 مه هوة

 ناو جمال مك #2 اهنقسي نوفا ندا أفماوع

 ديدشتلا نومكلاو نبا كلاصلخ ىذلاوهلسبقو ميقملا نت وا ور تما انا ا

 مغرب فورم رع ومكلا ةفبنحو أ لاقو 77 دسحاو مسا نمذَْحَفو

 رعاشلال اق .ت توسل | |
 ووو مشا #3 ةةداوم

 رس مان انجلو * هقورعْتامنومكلاك تعض ”نداحبو ظ

 اهطي_طنمكمةرادولوق ىارلا لاق سدقراند ىف“ ةلمر مت نيك دنا خرقا

 ب ال ١  اننع 200 ءتابل كلانا نمد 24

 هعحصم هأ نك اوُداك أ أعجملاوأ ذي أث بلا نك :ركلاو وسوى لمان اكلاوةكلاونكلا ا

 لاا وكلت زيزعلالي زنتلا فو فيعضتلا ةنهارك لف ىلع دو ركب وهب وسسلاف |

 ندر وود ”امنكلا كصَح نكلاىلا عرس ىارالفانسالا ثيدح فو انك |

 اق لورا لأنكم وعين ذو 2 اهتنتك دقو نك اسملاوةيئبالا | ا

 7 201 ءيثلاكو نك تعج ى ينل تكن: نموفلاو هو هكون

 ءالاا نيس الو
 ُفيتكلا وقزاتسلا نك" 1 نيسان طم دوال

 ب ةرلاقو كلذكدئتك اوه واكس هردصفاوشلا نو ينمو

 : اضن اوهردصف « اس وهلاراك ًاوهناطسشا * اونا مآ ليلا اذا ٍْ

 : انني تلاعتر تيما ولا نكتماو هان كنعان |
 رسلان نمنكتسيالاءلا انهوم فضلا ةرانروشلو

 .ىربنيا لاق زق اع بقا أوأريزعلا ليزنتلا فو راس: ىلا نك [ةييضفل لالاو

 ىلا لاقاعبجبنيرمالا ىفُتدك» ءاجدقو
 رتسلا ىأنبرهالا ىفهلوق ه١ م

 سدنلا نمرتنابضلاو ىودكمتوملا دس نولان ابو « اهلعأفا رأس انا مكب /
 لعبأك ٌسفنلا قرارشالاو لقت ا أو هتك ناتغل هيرتساذاءىشلا تنك أى بزعل رقاد 1

 01 عيقصلان ا , تاما نشا 0
 رولا 1 واو 3 0 يا

 هتذصو هترتسْىثلات ننكو
 هضم دينك لا أنمنك هلا ١ | هور مومكعلو ا

 ةنررسأ سا :قهتنتك أو سوثلان مهتةصوهن سئ شلا تذنكو وت

 (رمشع عباس بر برعلا نأسل 7 61 5-988



 امفتك !"لمكلا قداز +
 مف نةنكملا و انهدكذ

 لجرلادعقم عضومءافلا
 حاكتلاد_دعدأر ملا ند

 0 ذيةنفكلا ,

 ئثلك ت تنترار_لا

 0 سوماقلا ف هإكمو
 ءوععم

 عممو ريصأ هيانؤللا نك هلوق

 هسدعم ها سوماقلا ىف اك

 رمشنت ماذا مك لا ىفو هلوق

 الاوت عيتلاذا نودب ىأجلا
 ها بدذ الاه اك ةرايعلاف

 ىوومد

 لصالا ب ضاساذك

 / نودلا رح أل فاكلأل هو 4

 تبيلا اذه 1 نعءور#كىورو ثيللاهاور

 10 ام هم 8 و هسا

 07 1 هبقييشنو الازهدلاتفكي 8 :عارو ظوقفف تدعي لاسظف

 موب“

 5 يل ما احم هموم هس سو

 | هيلع هكا رلا شنك نلت بارلاو ديا سما سل وعم تكي لاق

 | اقارب نم دنعرلمال نول موقو سفرا رك مبعطو زا اركدلا لاقوة لعام

 | كلكع ناك ام ةريبهنب هلق صمم _ماغملا باك ى ىف مالدسل الع بلاط ىأن ىلع لوقهتمو
 سهو

 | كالتنافافك هاير تلم و انستعكماعط نمةسفت اطب ٌتقدصآو امان هنتوا نأ

 ١ نونو كن كب نك هواك (نك )رمت ةةفكلاونيدباصااٌباداوءانألا ةزيس

 || يرماذانمكم فرح لكلو داتا 0 5759 هناا مكس ؤواتسااذانال روم

 ١ لشوه لعمق لص هللا لو رعاج ثيدحلا وابوك هنفنكدقفئثيرتتسااو ةلادا وصلا

 || رطل ئمكلا نموا يفقتساوارتتساىأة ني دمار ارب ضامن هنعدتلا ىشرركب وأو

 ا نيذلاب الا نيكل دين ناقل راج تاذ ضنرالا فور حجار او فورغم
 1ع 55و

 | ازيك ثم نياك حج ره زا نبال سيفيك هاك أو نودهكد

 || اهلك قرذانفاو لشتؤواعتذ رشت اذا مكشافو تدتأاذاكلذو حال موُدك وك ةقان 7

 : ةرشع سجن ىلا لاثارم ع ىلعتذاز واتم وت 7ك اذا نك ةقانلدمثنيا لاك واهنةنالوش
 ا 2 هع رود 9 000 د ءةوو و هو و م 2 و

 ٍ ةانو دهر نمنيعلا ف قت ةرجؤوب بسلاو فة بلقلا نفك رخو اهحاقلن ة.ئدبال
 ١ ١ 9و وس 9 4 59 و

 ىنازعألانئاذش"أ و هن 00 زنة كتف ةخالع
 مل 7 املا ةدوم ومها و

 ال دءرالو هن الذك * 0قرقرت 200-

 توبا اومن وعمق ىلع لور ىلا لهب ةممأ أن رعشي دعا ىفو

 'لاق ءانسنا اه فدع وناهمكيوأ و ةراضنالا نامي داعب ١ .الاو نتف ل فذ مقا اك امآلا

 يكد د وسوو

 نافسسنا لامار نب وةكحلاسقيو ََق ”لافع رقلءقو افلا قمرو ةنمكلارهث

 أ 03 ركنا يوان

: 

5 
١ 
 ا

 00 م نياتكم قل 00 1 اوهلمقو

 ع 14 8 ّ 8

 لف



 نيل (نفك) ١ نونلا فرخ « فاك لصف
 ك1 بحسم يسم

 عد -ه دءمذس )ل

 دشناو: ولطسقو

 ةمض ه < ه ص 5 تنس 7

 يهرب تراتفا يعارباهأ * حرعبت مه سوشلاام اذا ىح
 هد مع هءعضص تدهس 5

 #3 0 ليوا 0#
- 

 تطبض ةئسركلا وه هلوق ||| لاق (نذشك ( ةتسركلا وه ةسفينحو أل اق تتر جل رجلا 56
 نامل دقاول مد :
 فاكل ريسكب سو اقلاىف م راق دعس لامرق تةًاروصتمون؟ لاق عسب لامر و نوكش ا 02

 مصاع اهطيضو نيدسلاو 6

 "لمكتلاف تطضرامهتشإ| | ةدحرتىفءانرك ذدقو ةحصصن تسل ةداوم هنضدكلا كلذكو سمس رءاهار مواهب تعالو
 - ١ .٠ 2 1 م و مم 937 .

 وس انئاعك !نعك ًادقو طاشتلار وتفناعكالاورع لأن ءىرهزالا ىكن (( نعك 71 مثك
 ه«عععم هأ نسلا

 سرافا يل دش نيتماعت فصي ىدعنب قال د شنأو
7 

 و د , 4

 ا .هنملقهلالاكاَصب 5 صدق ن مران افرمملاو

 ومهم يور هَ
0 50 

 * 0 عكم ل عمم ا ىد د

 111117 0 هرئكسسا هن تيكر تو زوموأ لاف 1

 و 8-6 وي 7و هدم 5: هضعب

 نقلا ره لوقو ن فكمو نوغكم تيما ةبواسمكَت 0 انفك هنفكي هكا

 ثردحلا ف نفكلارت ذ ددروو هيراون ىلا هنايثءناغث ايدارأ 3 نات ل مراك جّول

 سوس ه هل

 ىلعءاشلا نوكسسد هنأ هنفك نسمي ءانأ دنع اذا هلوقففم-_عمضعد رك ذ دو ازنكنسلا

 كورءملاولاف هل-عود_ةئمهو بوثلا ىلع لقشهنأل معالاوهولاق تفكتتىازدتسللا

 سهو 9: ه-

 2 ةزيخل ا تنفك لاق قنامغ خلا نما يطغبام ىًاهعك وةاشاناى دهان تيد اق عالم
 0 سدح

 ديل م ه9 5<

 نفك ثدلا: هل ال الاانا ررفكو فار املا ل ل ل داق أيا اذا ةلملاف ا

 ومدرس 9 م - مهو

 تبلصت سب ذة ةريغ_صرعحل اقدمت ةركشةنفكلاو فوصلالزغيكيلجرلا

 ناعيا :ضرالا ىلع هلا ةرشتنم بشع هليقوانقلا ن عتق عطقا اك امناَديع

 مس و 8 مام سمح 9

 ىلتخان 5 نحل ًاسشكلد ىلع ذزي) فقلا تان نم ةنفكلا ةقينحو لاو د- شر ١

 ةوقامأومديس لاق ةنفكلا ٠
 و وم ادءد هه: و رفع 3

 ديشوسورالا رجالا ن نكي و 3537 اهتمعيو هاربا لالي

 فوصلا لزغيهانعملبقو نشيقدلاوبهلافءاشلا عضارةنمكتلا نم لت هأنيعش لق دف إ

١ 



 تطمض لا نزركو هلوق
 ”هلد كلا فورعفأةرامع

 ا

 م نونلا فرح « فاكلالصف 7
 د ا

 ويم اخو .ةد موس.

 | ةراحةّرصبلا اونادكلا : ةرصيلاهد_هاما اولامفّناَدَكلا اذ_هاودح اودع 0 ةةرضيلا*ا ثددح

 نآَرك لا 10 ةدئازونلاو نالت قوة يل س1 نونلاولاعثوهو ضاببلا ىلاةوْحر

 دسالاق خصل لقوذوعلا

 0 5 - ناو حفص وحب ككو »* هقيظوُةانقلا ةلفاسكُلْعَص

 م 9م سمو 17 و ماد

 | لاو دولا ةيزاشلا يفلان ركلا 7 رك أعجب او" هيوبتطانقلا هلفاسك ةياورفو
 ه6 ب

 1 |وضتراكلاوَناَر تسلا ةبراضلا ةشفلا ىأةل رركلا هتنعفهنع هللا ىض ر ةزجْشثدد->ىفو

 : 1 4 ا ةزعونك لا اع هقلاابممرر مصعد اوٌنوبركلاوهنم

 عوالكس اذنوب ركلا عقاد * 7 ةكواهرعاعا رستم
 5 ه

 ساقلانيدركلا (نذز ) ىلاعت هللا امنا صرصم لن مشب حا وه ل بقو

 "م كالا دبعنعمشم بقانيدزكو اضيأْندَر :ركلاوهودحاو سأر

 | م

 و 3 2 2 م و< مروح مه

 ليت لس بنس وهقنعى اهندرك ب رضلاش ىمدالا ءاققب ىأهدكوهندرتوةندرقب

 ا الا نع كل و نزكلالثمسافرسكلايززكلاو فرك كرها (دنرك )
 222 75 مالو

 ٍ نيزاركلا عقوتعم# ىتحرمو هيعمل ىلههقا لوسي توهتفدسص ةلسءاثد د ىفو

 ا ةقرطلاو خيركم لق داو سأراهل سافل ٌنيركلاو كزركلاو ُنيركلاهديسس:نبا
 ل

 ْ تعمنذق يس أ ولاك ديفا نا اعمجىازلاو فاكلا فب نزركللا ةفينخو أ لاقو

 عمت نك 55 نءلمتنبسابعلا نعشبدلا قو ىا زلا تفو فاكس ارمس كن رركلا
 م6<

ار رف ْز زركلاذَحآفقدنقنا مو لسوهيلعهنا ىلص هللا لوسر
 أ ككحْش املك عذ

 ْ ' رعاشلا لاك وهر رهو تنال وقالوا قلم متون ملا

 آ 0 يزاركلا ءاضعلا قوس ىو 5 3 ماا انعام

 | هريغلاقو ناك 3 هبا كنود اكلت نتا اهدا اذاورعوب ألاف

 0 00011 دشتاولْخرلاةكومتةامئزاركلا
 مان ني زاركلا ىل 5 مهاسج وكادت

 | 252 هس

 | لق" امترقىلع فلا لم نا لاقب , قلذتا ةهلظع ةبادندكر كا ىلارعالاّبا 0 2(
 | و 0

 : .لطتسكو راغلاناط_كلاو ناطسقلا ورعولأ ((نطسك )ا ندكركلا نملادلا

 لطسقو



 اب (نذك ) ٠١ انؤنلا فرج .«: فاكتلال صف

 سدقلا بمال

 تدك اهل وعيا 8 سطس اا ل
 1 موو ل كالا
 كارلا :لدشج لاقوةلدك اهتدحاوبالصلاتاندَكلاوةعرسم ست ىلا

 هةموو م ة ِ ا

 بالكب يشد ثدوك 5 اك ذو هبكشمسأ اال صل

 3 3 ووين 27 هه

 رعاشلا لوقوث دوك آضيأل ةلللاقي : واضبأ فلا نم دوك | ونوذربلا ندوكلا

 نوابّصا نوبية 5 يلوا ونسمع 1 ا
0 

 او هرو هَ

 فكن ن نوُدرلا نوكلا ىرهوملا تبزلا نماهيفا ل رين انسلا ويعاقب زلة رآلاهبشلاق
 ىهو عل عد

 رَدَكلاَّقسفرملاَا رش ناندكلاو نسما ىو فَدتادكسا نيد ااملاقي ديلا ههيسشب و
 9و < ع 82 -ء

 ديشاولدكا !او ردكلاوندكلاروصنمو ألا هردك ىأ م كا دكار القبو

 هيحو ىلع 3 دل بارعلاّن ,ويدكلا او: هل أوما دع 0 لاقي و

 .حامرطلا قوداودوأ اك ضرالا
 ٠ مو 0-0

 ست 5ةهمءس هلا همه ووهمد <5

 يقع اظيرةتءاضمبلا "هما نم ٠ يتوفيال ىنويدكلابتمهت ٠

 ين قتولاعتهقا لعدن ام طر رقتلابوز واشتلا ىف 7 مسي ل ًةاصملا نلوم

 2 هو -و ا

 يدردوهلقو ع وردلا هءلممثي نلاب طل نيقرسلا قاقدسوب دكلا ليقو دولا رءاملانو

 رعبلاونوندكلاب تيل هوردفسي أب هد نمديىلامام لكو»لبقو ثي لا

 0 .ر همه م 8

 لئاللاٌتايفاصئاضوٌنهف ةرلنيط او نويدكي نيا ١)

 ينادي ياماةا ثنو 1 ال لت دل ياتو اورو

. 0 

 دلو ل : هانت غلا ا
 هى ه-ى5ه- 0 1 0

 تعيش يلا رجالا

 8 ورع هم ع6

 و تايكلا فرط نمامينكمأ 5 نالتخدب رين نأ

 قو ةيلدب تسل ى 23 ةراخماناَدكلاور عولأ لاغلاق ردنا عقاهن| لاقي .تادكلاا

 00 . فرق تااكسمام 2 وقرار عفرم لاه "6 ةرابجةناذكلا ثيل مدت (

 مدقت وربما فب ”لدلا نمهلوق

 تاطيضو قهيوفيمانشلا

 نمةكسنو لصالاىف ممملا

 باوصلاو مضئاءبيدبتلا

 سوماقلا صرخات ايدقت
 فاقلاظيرقتلاوحامعلاو
 ءاطلاوءاهلابال ةبعملاءاطلاو
 ةضسلو لصالا ىف عقواك
 صم همأ بدذههتلا نم

 فبندكل اودسجلاداز م

 بوثلابوطنتلا نوكسف
 هسعم نأ هيذشلاو



  مندك) 2+! ليوتلا فرج و فاعلا لذ عع

 يي لاول ةدكلاوثوقلا هتدكلاو< ودك ةقانو مانستلا يظعندك عب ماا ةندكلا
 ْ | عا )00 يو توا اذااه مست ًامعللاو مصذلا اوه لبق رمعالاومكدلا 2(

 | ثادتارما او مدبقلا قشعلاب عي ىنانعلاا ن : «نيم-لكلو ةبادلل نوكبقنتعلا معشلاوهلبق و

 | ةقانلامدشرثك اذاورعوبايلغابم»ناك اذا ةندكوذ لجيزو ىرهزالا لاه محل تاذ ند
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 لأ تدني ىرهزالاداز لايم ار متن مرصنناقلاو تلح دق ير

 ا لاك ثنو ق - َن ى ف دووم أ لعلام ئقلا فته تلابجف
 2 ا

 5 . وحن ةدعاس

 011 رورو لاني دستور ورب |٠ :٠ كتف دشا هم 1 9و مس سل# عه: 2عو 0 1 ا
 لانو 00 ”لمكتل !ىناكمزعو جادعلل

 كن تنانين ارعالا نبا نعهَناَكهبدحاو . زدللا لاو : ١
 ْ ما هده د حس 5# - هباردس#
 قدر ذديد شتان ناك نددت نود اد 1 ماكر 3 (فاكلا لسن 0 ةمدملا النا ب ةيازمن ها

 3 5 من نب دى ةهءووس ٍ 1 9
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 كلمني رضأةرهقلا ا » اوأ- اف يللا لج نانا

 دسعلا يلا لاجب ناقد ز ليقو اهيلعاهباتقأدّدل يلا ىلاّلاباَندنمأأمالا ناب .ةلامدار | 0
 ا
 ا

 ىاوقلا تن :وملاقناَوْرس نمل دبعن مز ةعقؤنبتناك ضوم مسا انومالاو أ وأ

 انو طاهلة مالم ع نيلينابش قايم ظ

 تسناذا اوففدلاذاوشنم هوه 8-5 وت 59 ءاولافأ منقي دأب .نمقلا بالا يو ْ

 يوهم ناو مسلا نمره ارعالاننا: يقلب لقتالو ىيكتاقملأ ||

 راتخاوىأنيزتناتفاوهلوق
 هةرصفن ها "ءلوكتلا فك



 لصالاءاذك جلاز 0 5

 ىأنكب مك-هناف ىذلاو
 نكب تطمضو هأ رفحا

 متفو ةد_>وملا رمسكب هف

 معصم هأ قفاكلا

 رهأافدصنم برضاهلوق
 ديرد نبا'لمكتلاةراسع

 نهبرضرسكلام هنقنقلا
 فدصلاب هسشرعلا ب اود

 ١ | ها

 ىد.ءتلانوقتلا ىرهزالاو

 ها ماتلاحدملاوذاسللاب

 (نبق) نوالبقوب * فاقااؤمأإ 00
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 يدبر و مسخ باح نمو 1-0 ٍنينق ب نيد

 2" هم 7 اود هدو !نهدو 2

 1 لفستان مسكت لد * اهيدنىينلاب كريت ناك اضيادكنأو

 ظ ليلا ضرالا تحتمل ريدصبلا مضلايانلاو لوب ارعالا نمل راتقنباو
 يسصبلا نقال ىبا :ارعالا نبا لاق جفاانن نئانقلا عب لاو ىقلاره بامبو ريسص لاو ىداهلا

 اان حامرطلا لان ةانقاه مهب واهجارختساو يمزج
 نانقلاتاصننامسلاَنعمْن قوق # ىلإ رز مولا نسبا

 || ةمسراغلاءاهلصأو لاف ضرالا ت تءاملا فرعي ىذلا سده نقانقلاونةنقلاى ربزبا لاق

 6 هم

 سا سامع الو رفحا رفحا ىأن كنك ةيسرافاانمهأوق نم مرشللا نمو يش بَرعموهو

 و نمر ين هس

 واتش انمت اومف رعبا قات ناك هناللاق ربط انين مدهد هلا نابيلسر فن 0

 وتب ادعي وأبي را قاملارادقمفرعبف ْمحيعألا ةانٌملاليقو

 | لولا ْنيناوَملاو نذر مبين اوذدّررين ,ةلسرافلاووةيوذآلان مرش ةئاور لا
 1 راب

 كافل ليما د نانتاهعجوةراقلا نمو كقلاو فرعب نيداونونامادح اولا

 أ ديدان هولا فارعالا نب (نو:إ) ايمَتيتأل ةراقلا ىهوسأ امك
 ىدوسؤو ري

 لكلسفر انت ايهاا(نن) ؟ ناعضومنب وكونوقث يللا لاقو اناا هيقريُم رفصلاوأ
 د هع د ه-

 اردت سرلا اتوب هافرخالالا سابعلا ثيدح فو نوب ناب حلاو منام

 اوفو انسقناك امداددلا لامتب , نكن رعلادنعديدملا لماع ٌلكَتيذهنلا جالا اودا دش

 || اهلعابكةديدحلا ناو انكر نان يقي ناعو ةيلهاملا فاتك تاشبسردحفو

 ١ زاجا له نمل جرار لاو الكلا دشنأوههلص نيكل ناهد اهاوسو

 ينزل ساما ىنئتب « اندع ريس له ىر رس تلال
 ١ م #ثو5 ك7 ةلارموسا# 3. 0

 اهنبشيايقنأول ىوهلا عودد صا # اهبُتدبلَك ةحورتد بكى و

 مهول ل ىدداداع مود )هس # اس

 ا 2 الا اهننأ أجور تأ دبعمو # 3 لا نيتي بيكو /

 أ ادا هيه لوقو هللا :ةونمتلا دنعاذه لكان نقلاقي و
 تدي هه ٍ ءومم ساه جد

 ا ٍمافو بيشكْو بلك ىلع » م
 | | ضعبنا ةنا تنيك ااا نقلا بيلا همس لاقي وهلع لع وراصتلا مسكر ىغي

0 

 يكل, لمع اوديدحلا لمعي ىَذلاُيقلانغا بكل اقف ديد ايل ماعلا تأمعزةاورلا



 (نئفإل | ا! :ةتونلا تقر هب ,ةفاقل لصف: ان

 مصعد كر لاو مالا 1 00 ئبصتال 55

 « مثالا ىصتلا قارطأ وس .* 5ك
 دولا يديد لاخلاديرينأالااطخوهومديسنا لاق : عف رااح "ردوا 1

 ميقيىنلا تس تملا ريعبلا راهلفامو الخ رانا 4 اننقااملرمصعألا عَدصلاك 1 .٠

 قدها علا لاف نعي
 95 8 مآل ل مس. 5 ىو م ةهدءعو و

 لومجاعضا اًديسبسل 1 ابوس ٌلدوذاسو عياشفا

 تهدئرحانهعمنوك ةسااول رمشلا دعس فنا وهو نعلان نقتل فرعنالا

 3 هني هد ب 2000 6

 امأف انبي او َن ميشا ةأرماامدنقسم ىأ لون ان لءاوق وعملا و

 6 . زهران اين لأ نيب مأوناك ونيك ةريسظتو ةدئازةزمسملاوبصتلا كلا

2 

 أ 1 د نامسياغرةطسالر باكل ا 3 06

 و[

 هَنيعلاو راقص ىلع -الا عا ومنا 1 رح اد بشعور

 قو ىحاجزلان ءةشتملا يوب نيل او ردان نانقع دل واجي آلا نمحاصعلا فرك ديالو

 اهبنو اق مورللة سيعلن دقلة قنا لاك َنينقلاوَقِب وكل اورج محلنا نا ثيددمللا

 ةمشن ابروبتطلاو هوني دة يصلني لاه ارعالا نان :رعىوربوىرسهزالا لاق

 مالا الخ قي تدي قدروا و مينعلا وهادهو ىرعزالا لاق درا لاقت ولبظلا هَ وكلاو ٍ

 ندلمعتةرج ءارتبغلاوليطلاةنوكلا كارعالا نبا لاق نيقلاو اريبغل اود وكلا نعاس ْ

 ىرهزالا لا : هنسيوك انت وع رشم بالا رواق ضيقا |

 فارشأو اسكن لك دضارملا نمد اكو انقل فرعا تالا وتمت وه |

 رهزرعاشلا لاه دس تيرا ملل نانكنبىددلجونملا | ا
 هدم 5 ه 3ك أ

 مرو لح نمنانشلابكو *» هئرسو نون عناب
01 0 

 نشر من اقون هد لعاب لاو ىرهزالا لام" ضدخعلو لبوه لبقو |
 .دشنأو فا ارعالا ننا اتسعت قب نان طن نكون و انعك

 | هقو اي ل نمستقلاو بيذتلا فودسشبا ملا ليم ىذا حاج 000 0-7 ْ

 ان نانو لي ةاهارأو دابا لاق سايمون رطئنكن اقوة شبح اووي ٠

 ليف نئسقملا م و د اوق

 دلو لصالااذكاضيأ
 ل.لوصالا ف ىنعملا اذه

 ناويغووههيلعصنىذاا |“

 ضقنملا ةدحوملاب نئيقملا
 نكملاونئمقلاكسنخاملا

 ةيقوفلا ةانثلاءنئتقملاامأو
 صني 0ناولاغأ كبها
 ىلعالو ن ت ق ىفابيلع

 صندقو ن مق ىفنئمقملا

 هإ .ناغصلاو دجناامهملع

 موعدكم

 اًضأفاقلا مضب هناونقو

 ”رلمكشتلا ىف

 ىف ىذلاد_غ ىلءأب هلوق

 ونعم



 ناف) !١٠١ قونلا فرس: هن فاقلا ل ضكأ

 ْ 6 يل اعتناق اننمتكذك دكينماكلون قدسنا اعمال ع ىح و
 ظ لافو ندعو نقنا دعو ندع لاقي "63 يمانكصاف يقع كل ْثَعْنألا سوم © م

 ا اجيب نكيللاذأق ةملاوملاك واممءوب ناك ىذا نفل ىصالا لاق ندع مهل اوةسلاطوأ

 ًارونؤهو خلا هسئنو ىرعزالا لاق نأ كارما ىهو بنقل نمدوخ أمن ةلانأ تضوتكذ مدع
 ةاهجم

 ادع لادا يلا 0 ويا مثلا

 ْ دوا قاطو رئاطولو ياق وبل رو سد نعال لدي
900 2-_ - 

 ا

 نيب نقلهنا لاهو كاعللان هادي انني ناو ءانذختا اتفاقا :ؤيالو هعمججالو هبنثيال

 ١ اطفال ىوك انوفا بوبس شكو للا عوق هولا هنقلاو هنا قلاوأ انما

 ا جيلا ركل ءامْاواند شنو ىعءكالا لاق
 ء.هع هم هم مل وص 20 او

 006 0 ل 5 انأجاهجو ةنقلل ضد

 تلك 1 556 هن هودآلان مدن 0 0 :رئاهدشنأ و نذاوعج و

 ا ةئئلاو قليطتسلا د 20 8 ىلع مل الق و
 ا كل 5 : هم و مووره» هد

 لاقو "رزقا لثمءالعأىش لك ةنقوءادوسالا ةنقلا نوكنالو

 مدع لابو ىزعلا ةنقيىلع 5-3 اهلا تارت امئامدوامأ

 : اة . ىف و وهو و 4 2 و 6,

 وو باتوا ناتو لين لكقلاو نقلا عملا اوهذلع أ هئلقو لمحلا دقو

 9 انيف لاو توما بكي ارت « .انوكيتأل الامم
 1 .و م و زاخو

 انوفز ه ةسينول ىرح اذا » انونقلاةنقلا هيفا

 « أن وكذا عياه لم هرقوأ
 5 يبول دوسأا وو ه9

 ينعينيت ١ ًاوةموهضم نكات نأالان وون رودبوةرد.نونقو هذق مهلوقريطت ذولاف

 ناّنقىلعهءجيفتمأرلا ْ

 : ميال اذان ارا جو 0 انيك وعلا ناقل وانك

 ..ىاجايزخلا فال ىممالادشنأ أةنقلا لع تن ١ اذاىعولا نا لاقي ب باصتتالا نائتقالاو
 م



 (ننق) +, نونلا فرح,« فاقلا لصف
2 2-0-7 - 

 نوِجَنوُإَصلا ىلعتاسأ او * ىتوح عسب قبب رضاح مقلب ْ ظ

 تحدق لاه هنأ وو.لعهللا لضىنلا نعىو رىرهزالا ن ة) اعضومت وقل ل |

 نمهيفاورثك ةنورجنلاو بينيت اتت وكر لاامافدوجعسلاو عوكر لا ىفةءارقلا نع |
 هس < هو

 لاه نخ كلذ عش نأ نقوي رجال: يأ وه لاشي م كل باحسن

 نهو كلذاولعشي نأن و مهوكلذالعفب نأ 3 ؟ امهلات : ثنود لو عمرو يدلل دار نك |

 ىلعُس وذ نوبة يهونقا محلا عج ينفتح دارأ لاف نموا ناعغي أنَ |

 ميطخلا نسق لاعبا, ذلغفي نن قو كلذ ل ءفينأ نك ةوهناتغل هيفو كلذ ِْ

 , ْنقتاشولارنكتو تن 0 3 مبني الارواجاذا ٍْ

 د وةءع اك ساس

 وههريغ هذخات نأ لعتورشأ اذا" 7 نيذوخامد رت أ

 و نع 7

 ءداعك جد مك د

 سأكون قو هنمنقواذكن قومءدسنا بيرتلاوعبرسلا نبيل ش

 عجب ىينولاقف ءاملا ل_خ داو أبا اد مون الو هجالوأيإ خفف ردح قلو

 مادو دعو ع 1 04 ١

 نئاقو تانشو ناتتبقو ةسكوانكوَد وابقو ناني واكو ناو وو ناك لاقفْتنأو ا
 م مل يع ع سد سا

 رز ذل علو ينالاذك كا: لي نأةنيطكموكاذ ف أدوا ىنارعل اىكحو |
 أ

 أ
 ا
 ىربنبا لاق ةردحمو ةملكوما رعى كلالقنسْفمممألا اذهوقردختو فلك ك وقتك تنؤملاو ||

 ىو ردا نرخ وقتا اع |

 ن:لرامانمدناوكمالاف « انزع انعلاسيناكنم
 : م2 6و7

 ةرديوجلا لوقرمس كلاب

 عّضملا لا نانا منك * لسرعة بلاغ حانمو

 يدها دارا |
- 1| 

 - ل ماد هج

 ىلا. ىلا ىو يؤ أ ىأرعالا ذم ردنكهننأ دس أنك اوم كارلا اذهو |

 سرقلان معلا حا رعالانبا بررثىأ لرادْنمْنقىرادوءاك-اذك هتاَقوهْنقن 500 ا

 و تع

 دبعلانتل (نذقف ) ايو لال تقاوم مالا اذه نقع ردا 4 4

 اذدهثت ماو عسيجلاو نانثالاكلذكو او وون ىلا لادم علا هديس نا لاقوة دسعتلل

 ريرح لاق ةردان ةريخال ١ يوكن امج يحدقو فعالا

 تقاوم موقاننأ 0 راَسكت افا

 كتعع رض حبطتسبالو لدول ةلادعلا فاعلا اقو 50 ٍْ

 لع. نأن ومقال هنا هلوق
 ةضسلاعملا .لصالاءاذك جلا

 تد يذهتلا ىف ىذلا ومكان م

 نأةنمقا هنا ىناسسللا لاكو
 ةنمق مهلاو كلذ لعفي

 مو هازملا عمال وضل

 حاصلا الو را ركضدي
 هناهلمكشلا ف ىناغصلاالو
 هيلع لوءملافالصأن ومعمل

 ررع ىجبيذسهتلا مالك
 اهنألاق المكمل اةرامع

 ىئاغصلاك دحملا دار هدف هر

 دا رقلا فاقلا عشب ةئانمقلا

 ىربالو شو ْن روكنام لوأ

 نور يماكن ممَقلا وار غص
 هد 0 م ار وماجلا

 1 ا'تمحو م

 ىلعن تكرم هننق :وهنق ىلع

 هسرصم هأ هئنس



 ةاشلا نفق لاقي هلوق

 اذهب اهنفق أ لاقيوابنةئقاو
 ةيلمكنشتلا ق6 امعابر عملا

 200 ها

 لاق حلارازالاعضومو هلوق
 دقعمو» ةياورلا ىلاغملا

 فاكلاو«ّنفَلاقرازالا
 نطاخم ةحوتفم كئمق
 07 ها هنأ اال هما

 نبا لاك حلا ئىنشيلو هلوق
 نونلانأى دنع ىذلاهدس

 ةملكلا تناكناو لسدأ
 ن6 اننَعلا دعم اهانعم
 9 دل |هانعم سومدقلا

 طتيلاهانتعمرطيستلاو

 ةدئاز ءارلاالو مما تشاو

 هسيفع# هك هأ

 نفقلا ىلاةصااكد ل اداز ار ©

 ها ىفناملافالابدغك

 هرييعمم

 اذكولباةأرملاةينرهَدلا هلوق
 هذهد ل واط هوبضم ل صالاب

 نتكياهدعيىلاالوةداملا

 نم ايدين ىلا ةغللا

 ةملكتلاو بيذبتلاو مكحا
 نبانمامهلقن هلءلفاهريغو

 امهرغوأ ةرهجلاوأ ىر
 هسفقم ها هيلعةدهعلاف

 ىقىذلاملا ىءارتب بوث هلوق
 نئاشدنأت ىلاةضسشلا

 اذا ىءارتب بوسي دسهتلا
 خا سول نيع هيب وق

 عمم هأ

 77 1 ترب

 ةدئازنونلا تناكولو لاق 5 :دل.ةلسنك ةاشلاوُنَ ىو انفقتاخ ا ندقلاَع د ةماكلا مال

 امتارثاي ىلا ةثسالادسع وبلاك ايلا يقلاالا يف ةرعل فدي زو ام ًاوجالر ارغب ةماكلا تمقيل

 ظ اوفا نافقنمع هنا لقي نملوقركذ :ًولحلا نمناكناوعبذلا دنع
 اةلدفل

 0000 ةلوعشم ىعع لعق ١ 00 اامَعللَل اق ,وةنانأقه_طقاذا

 نوناافرع *  فاقلالضف 6

 5ن هنا ساراس ةددشمانولا ذاتها ولاق

 2 7001110 تداهل ان 000 2و

 .ندقلاورازالا سوسو 9 ندنولا عضوم كنمبحا

 |لسته اقم وف و
 تعد اذارئاطلاو ءاشلا تمتد اوما نمحوبذملا نيئااورعوأ ةيكو هاك قليقاكلذ

 3 ارا لا تاماذااث ون خد نلاقي تا لاو نا أرلا َتبآف هجولا لبقنم

 ا ش 0 0 نطق هيلعروت لا حر ولأ

 ةتئيتلا كرمال نب ةيطغتلا نمكلاو توملا ْنْهَقْلا ىلارعالا نبا اذنك نال“

 أ 000 كلذ ناو األ لعبا امدهلا ََق مارلا ناسا نأ وه 10 اوعي و

 رت ( نقف ( ةربسقل ايزل ةأرم هيعمل ( رفق ]) ١ كلن

 كن ريش لآسهنأ مال_لا هلع ىلع نءىورىرشزالا (ناقإ ع كحذلا
2 

 ةناطبنمقوسنُت ثالثدهشنا ب رشلاقف دحاو رهثاف ضيحتالثتضاحاجنأْ دو

 لا نول" قمل ةقاهلوف لوذان كلن تح ر هت لكؤ تقلطن لضخ امن ؟اهلهأ

 0 اتعنالو 30 قشمدؤع ران فتيأرو تما اهانعمةممورلا َنولاق لعل الهأن مدخحاوريغ

 نءامول تءةوفاديدشا-حاهحأفة سوري راجرع نبهللاد دع ىرتشا لاق رع نهتنادمع هجرت

 ظ 0 ا ع لهب
 رعنال اعف هيما ردنمت حلاص

3 30 

 و معو 67

 ّْ نولاك ربع ىفألعأمويلاذ * ْتقلَطلا ولات ىنبسح أ تنك دق

 فيرؤبزما قاريسلا ةرسسفوفب وس هلع ةناولألاةرثكُفراطسُنوَُقلا (نولت)

 ٍ تكرم اذا ءارتيب و تولكو اءرغلاه ولأ عضومودو تو مرو ءارفلا

 رانك اريصم نكس لاف ىل لاق ولاق ا .ة/ىرذأالو لاق 0 نا ولأي سعششلا هنلع

 لاق و 4 دودلا هبوب 3 اب 0



 (نكث) ٠ نونلافرخ « قاقاالسف: 529
 ىو-5و هد غلو سف

 ل .قنيعقن اقام طوبا مقدم ىنعق 5و شح اف فنالا ىف ٌرصنعَملا (نعق

 حاسم نقلا لاف ةسيرلا فعاضنرا لاو ُنَلادي ردنا لا نالت ك3
 ىرهزالا لاك .مدقتدق ةو يملا معقل فنالا بويع ىتاقنلل مد ىذلا اوىرهزالا لاق لجرلاف.

 ميلا وة بالاول لثمام يجر خم برقة بسثكف ورح: فنونلاو ميلا قامت يرلاو [

 0 ةعألالعلا ضعي ل سواهم نقلا نوكأ كناالو بامهسلانيغلاو

 بعلا نملاطامو#و فورعم لوشن ىلع نوعا اوتدنن دوعشلاو هرفي

 تلا منوي ٌرلاريدقن ىلع عقلا نمأنوأءةنودبةنوك,د ن 5200

 لح رلا لمنسأل لا باطما نب رعلاف سدا (نقرب 8ع !ثوعقو ةدئازتوتلاو ||

 َنيعَت سال اهلا َّلجرلا لمْعَتسأل فارخآ قيرطىفو هنا عدوك 1م هنمرخ هيو ىوقلا

 هتف ةفرعمءاصفتساو هعاج ىثلك ناَمَكد عون لاق هأنق 5 ىلع نهب هناقك ىلعُت هنوشب
 هو د و 0

 ذهبت الولات ةدئاز نونلاو هفر 3 و معمم السا ىلع روع

 ناكها وصىربرالاق هن زوو ىذلا َناَمَك ب رعموههريغ لاق وتاقاهلضا انغام .رعةملكلا

 ىلعتامكن الف ةماعلا لوق اوقه_دذمو ةفورصمريغفةفو رعمتيي وداني اجامأولاق فرصلاب

 لاش يذلا نا ارمملا ىمماذ هلوهيساح ودمه أ عسي ىذلا سد هرلاو نيمالا ةلزنع تاك اذانالذ

 اذهارعالا نبا برى .افوهونيمالا برعلاد:نعناَْلا نارعالا نبا َناملا ناله

 نقلا و هنانأ ًاوهعطقاذاهشَْقو هسأر ند ا اذان ول «ولاتق مونى أن قمون

 1 رب رهلاوشيلاق واوا سهلا يبرشلا
 1كم

 ِنْدَصلا "و لوط نماصعلاب و نوكىأ طلابه

 ٌةاشلا نق هابفقب ما لفي ةلقواسعابهسنأر لعن رضاه لدحر لانو

 ةح وذمة قدا ىبنم :موهواهاذق نم حم, ذيداسل اةنيفآلاو اًمَقلا نماهحجذانفاهفْعي

 نوني دنيانا قل اللا تذةمب تأ نمابأنينألاو م ل.ةواعافقن م

 ديعول أ لاق سهلا مئالتدنا ازنوئلا لاقي زاهي سيال ننقل كتل سأرلان ارق حتبذ

 دانا ردا راف رم عيذتىتلااهنأىربسانلا ضعنئاك ةَسقلا

 يه نكراإلامالابقلا لاي رب ىنعملا ل علو لاك السا نم ناكتصناو حعذلاب اسر

 ةبشيفقلا ف نونلالاق ةيفقلا نالت ةدئازنونلا ىرهوملالوقىربن بالاك انقلا عطق نما
.- 

 (رشء مدس برعأاناسل 04 هلا :ٍ

 ؟1 ةيمزلم رج امدقت

 نقةداميىف ؟ ١8 ةقض
 كاملا نتقو نئاف سمو

 لصاللابعين مب 1

 "لوكتلا وسوماةلاىفىذلاوأ
 بيد-ملاويوكج لاو

 مصمم ما اه ردكم

 ناغقااكحارصقنعقلا ةوق
 تف نعسقلاو باصسك

 اهف نوعي ةئفلانوكسف
 'ةلمكتلاو سوماقلاى 6

 همدضم هأ

 نِطعقا'لمكتلاىفداز ؟
 اذاّرعش فاك ٌراسهقاو لرلا
 هلثمو رج نم 4. عطقنا

 هجب يم ها سوداقلا ف

 3 طمض

 اذهةفاقوهسأز نةقوهلوق

 نيفقتل اردصملاولمقثتلا
 ها هدعاو هنت شقتلاو

 هرييعبعت



 (نطقل: نينا فربب و « فاقلال ضف .٠ قر

 اة بالا: معلا بذملا نائطاوزْرألا او 7 الو سرا لقابلاو

 ةيئطمب رؤلمل اتيعمانغاو لاكي و ل لئلا ونضرالا »شخ ريق
6. 2 

 رت وضل فا عنز اللاقيو تلا بانل حراخعلئمضرال !نم

 ا ىوبمناك امةينطلارمش فيصل رص فلنا ناطق اذ عنو لاقو راطا

 ' رهزالا لاك عيان لابي هاب ا ةيلطقلا هريغلاقو رَمْلاَو بسب زلاو

 ١ ا اهلك امئامو صخلاو اس لا رهو نا كولا نت كوس لطب سرعت ْ

 ش0 ةيلغاتلا ىظرززع ث :دجفو سنن كلاملوقوهو ع رلاهنع ىوراهف ةينْطْقاهاكىفاشلا

 لاهي جس زال ةمجارددتنلا و رسكلاب 1 رشا ةينطقلا نمذخ أي ناكمنأ ١) ٠

 أ ق د« نوطمقا|ىرب نبا لاف رب ربو ,ورمصم له ةغلي ل بقو ىمع أعدل نولسقلا واس وللاو

 يا اني لتس ب . ناس نينجرلادنعلاف تدب :

 ا ةهطممب نوطيق ق داتشلا درب دنع * اهني رمت لجا سم نمتبف

 0 حام قودسأ ب انايزيق لد نفر يع ننال لجرمسسا نطو 54 عزا

 22 ةغيانلا اهل جاطو :دسأ || اذك ملا'لنجناطفوةلزق
 يلع اج د 0 ه موردودص وو و [ظوبضم مكسللاو لضالات

 ّى 500 .ولاهيارويظ لعدم 2 ا نانطق ّن رقاق قالاو
- 9 

 8 31 تى لفتنلناو جيبو عراد ءاندلاو د قاس ل ءموقي الربع لك نيطلاو سذلو هما لح ناتكك
 5" دز

 ناو لجو زعهشالاق .ع رقلارضننيطقيلا بيذهتلا ةطرلاةعر لا ةنيطقيلاو ىلا 0 ا
9 

 8 ا "0

 .رقلإ ل بعج امو لاقت عرقا قرووه سابع نبادنع تارا لاق نبطي نمةرصش

 ١ يبني داج لهاا نيطقي ىهفترتسو تعسنا ةقرو لكاسبطقَير هشلا ْ

 ةيلاوودرزبلا ودامت و عطب دا وحر هنمولاهىلكلا لاق لذوي ضرالا يف
 و ند مدعو همسوو رع ه5

 اة ا لحسم اطل نسي ووفهماعن توم تش رى لك ري جنبا

 ١" بفن ووو تاقلالا هوكتم امعاقل ىلا فاض نؤزاغملا:انمسالاو

 3 اج لا سساقل وأ لاك ىربنيالاك ز زركتم د دوةطيدي زو سف
 و ايل

 ةبسق ةينظقَت ران ىمشفا طق هو شح ناكسذ ناار هتاف تبا, نبع ثدبصأ لوي احانأ

 بلا ليلا بجاح لويقي

 لايحب

7 01 

 و < لم ا 9 4ص ال"

 00 + «كوهحناسنالانماهاوسامو « نطق هن سانلا فرعتال
 )| 1 ْ - . هج

 عق



 قر (نطقإل ' ١ نونلافرحب اب فاقلاقدي)

 شركلا عمنوكت ىتلاةفطَقلا نه تدكسلا نبا نعىئارل ا اًضد أت حلا ىهو شركلاعم |

 هذهزلا ةمّقنلا ىهوهلوق وبأ لاقاهب بضتةيىتلا مسرد ملفسلاوةَمأك ااوةدلاو معلا ىو قابطألا تاذوهو |
 طل اهلمق ىلاك ةراسعلا

 5 مث ىلاك اعل جطتشيدح فو : .ه ةرقلا فوج ىف ةئاملا ىهوَدَتطَملا ىهسايعلا

 ىاوفرانبرذهتلاةرامع ١

 ترولاىفةنل ةالر "اطنلاهذهب نيبام ىفو ةنلقعمسالا دك نيش ياوسلا لبو #3 نطةلاو ب - ابا ىراعف أى.« »| |

 رهاظوهاك ىءملاىفال طقف * هفورعمنطقلاو نقاد نطق اونيكسصر ولا نيد ةماعلا .نيذغتلا | د

 ايا وست تأىأ 5 5 | 59ش نس

 خفيرأ نوي ملاسنببر لاق ايف نطو نطق لاقي ل هي ال ع

 هدععم نأ رسكف

 رعشلا لف فعضد دقوهلوق

 مظنانكه خلا براق لاك

 فذ بيذهلاةرامع

 امهن ةض دركعملا "هللا

 حامعلا نمفاؤملا اهلقنو

 سوو -ه ع نعوو هما مهما

 : نجف ذوحان مو 5 لاس 0

 ةفينحو أل اقو مالكلا ىف هلئمز وءعالوةرورضلاد3_ثلاف نقلا دوج أَن ممهضعيهأورو

 وهو هو

مع قبو رمل ارهثلهنوكيى > هرهش مه دنع مبطعي نطتلا
 ٌثيدحلا هدوجأو ة نس نير

 دسل لوقو
 2 ا كفي سد و وو سوم

 بيدهتلامالك ىفاهطسو و

 لافولو مهسنم ريغراصف اهايخرصتا طقاوسنكبق و .اوامحت موبيل نمط اتق
 رسعل ثم نطقلاونطقلاو انيق مركبا َنطقو م ءركلا تطعدق و ناطقالا هيف عرزتى ا ةسئطْقْلاَو نقلا بايثهدارأ

 موده 07 ووو لادم م همم
 دقو خلا نطَقةلاو رمسعو

 براق ل اقر عشلاىف 5 اهيا شتت بيلا رثك ًاهيفذملاوا مب كشر ةسحانوطقرزبو هناك تل

 عمترابعلا تمهال جلا ىهوذق لابس يمد نضاولاقف نيرا هعتلا وع رهزالالاقان 7 20 رغلال -هأ |

 هلعقاماريثكو رادتخالا ع 2

 5 3 00 راصنناقلاو "انو دكو اوي دوءارو زسوءالوأ بننزو ىلع انولطقر دب | مبزعم ويسأل ْ
 ا

 مالك قى نان _طفكلد

 هينتق كلذك سدلو اطّقس اذكن مو * اهمايخرصتا:طقاوسنكّتف * ديناتفيدشنأو نطقه سو يدوهلا ا

 هعصدم هأ
 نا مَدَقَن دقو ف دَقىف اهلوخد لاح ىلع نونا !تلخدو ىطق ةوها_ءامسمضعنلاقو ىبسحىأ ْ

 دشن ا واذك راذكى طقلاق «٠ بسح ىنءمف نطق تدكسلا

 هم اب

 يطبتأ المدقاديورالس 3 ىطق لاقو صول: ١ دلك

 طق ىلءانون ديزيف مهزد هلل ادمعّنطقو مهردهللاكعَن طق لوةن نم درعلان مىرادنالا نيا لاق

 دجاوام مف سامقل اودقف كلذ لولاك ىلطقلوق,ةهسفن ىلاف.ضيو ضفخعو اهب بصانو | ْ

 كلذكوٌلَحأ آو لهو لب ةلزنعا مال :كاساهو .ةاظف نيج اذ ظقاذكواذكألا لن المهلوقولاق |

 هاكر سكلابةينظقلار مهرددقلا دبع نك( أم أمهردفتااد بع طق عمو مهردهللا دبعد قلاب ذق ظ

 سدعلاو صو اكد ىلا بودل ىنهوىاطقلاةدحاو ديدشتلابة فتح .ونأو فيفذغلاب شقا



 (نطق). .٠٠ نونلافرخ, ن» فاقلال دف 6

 ْ يلا نقاوة كشر ع + راروغَتنبلا تانضاقلاو 4 مرادلبلاانهَترَو 5

 ْ كالا يتلا لديقو هال كلذكو عملا مس اثاطقا عاج نَا توها نال

 | ناعما ”نياتتلاوهيوس رب نوداكيال عض وملا فنوهتملا نيل او عارك نع نعد اورادلاىف

 0 عج نيطقلا وهم "رح ناكسىأهنلانيطق نك ةضافالا ثيدح فو اما كسور رواجتو رادلاىف

 «وجدقولا# همر واللا تدب نيطق نك مرد تف وذ فاضممالكلا ىفو ناطقلاك نطاك

 | هر عاشكادنع ثبلا نطق اف ها ةيزاح“ ندير ثدي د_> هنموةسغل امملل نطاقلا ىنمجْنيطَقلا

 | طلعاكقلاو 7 نطل تانطاقلا تروالف *« ةيورلاه كم ٌنطاوقاوا لاب نكس ماجسو

 1 مدستانيطَقلا وزادلا لهأ نطقت و كلاي وكلا عاب نيطقلا اوءاوسدمف ع عم .ءهلاودحااولا ظفا

 نطاقلاو ونامالا يقل وكلام يطَقلاو رار اال سذسهلا فو متَخاو عابْنألاو

 ْ را ندا لاق ثاطقلا اه عم وهمدشو كملانك ولخرلا عسب نيطَدلا و ناكملارميقملا

 ةكوروومقلا ىأن وطال موقلاموفيعقلا لش ءاشلالاهاذاو لاك ه مد 2

 را اهدقون ىذلارانلاَنطَقَتنك ىحت د عجاف سوحملا نمال_جرتنكلاف هنأ ن اساس
 متاكد طيرك ءاطلا سكب هاورايلعامهةمناك هنأز وجم واه هداخوا مزاخرانلا نطق

 0 ءاطلا عنب كوري ريولاكهمزلاذا ناكملاف نطق ماهةراشالا علامزال ناكدنأذا رارالأ الام

 | كم زرلاطلاُنَلَقو طرافو طرشك نطاق ىععثوكي نأزوو ولاقمداخو مّدَدك ن ع

 نكشف مدي وان تلات لو هيلع لم ىنلا, كحال ةنمةناثيدحلا و هننذلصأو

 و وابن قارس سلو طَقلا دانك قمدحأ كنك كف ولا 7

 00 ريزاجلاناطْأَبرَسووُم « هلوقشمو ىرن نبا لاق تل بلانك رولا نيام ظ

 ةنبطقلاو زيتلاو ملا نيب ضر ءلا عضوملان طقلا ثمللا لافو جيلان 000 نطلا و

 ريهز لاك م هنرطقي موقلا"اج لايورا دلا ن ع

 1 1 ا ا 0
 30 لقملاتدن اذا ى- مولانبطق + مهتؤب لوح تاجاحلا قوتي

 ع كلامك فاست وا , تيوس جورانم

 قايطألا د 1 ىئىدهو رمعبلا سرك لعنوكمت ةنامرلا لتشمةدعلاوةدهلا لدم ةنطقلاوةنطَلاو

 و مس

 ْ نوكنىلافاسطآلاتاذئ هَقمملاَو تذهل دوح | يفءاطلارمس كرة اهيمنت ةماعلا

 م



 نكن (نطق) ١ قولا فرخ وي. فاقلا لصف 8

 لاعبان .. ناوريقتاذتزاغو
 0 7-0 جدولا نْرَقسرعلاَ

 لوجلا ىلع سانام * نا رضا ىلقاحت .نرةامل

 كوذسلاب للا د 5 نك ةسرافل اقوسك ب .نةواراكلب

 كولصرعلا (ناصرقإ) ابو كوري شكا رلا ف تيذهتلا (خيرق)ب
 ءهةادع 2 ةاع

 انس لع داتا شيلا ف (نطرقإ) مهين ن ماسلابوأعفوال وأهتنالومعاراغقلا

 ىاطللاهاور كلذكو طاط :رقلاسقي و رفاملا تاو طدرلاكن اسطر لا ناَطرقو فاك اذا

 ((نعطرق )' :ن ساطرقبو :لملصالا نالثوه لبقو ريش ن ونلابوهو فاقلابقاطرقوءانطلا
 ((نسق )ا 0 اذاهمالغّقاُمير ترف لاقي نارعالا با (دزن) حالا

 هعو

 35 نيل لزب لاكيف و«د شا وريعملا كلذكو ميدل يلا يقلون نس عانس

 نيم لبقو ناسفادقومءدسنبا ْنقااولا فاو زمهٌلاَعفا لم ملء الغفاهتاو دش ةَدشااذاف

 هديك لوأوايش رن[ ق غالاو هليقو بابةوقالووك فضي سيلف نس ىهتنا دقاىذلا

 2 2ع

 . وقوى سورا نانئسقاناَسقادقو

 4 نسقط أن متلشام 5 قانا دكنتنا 5 قوموا دسم هَ

 ةنينأشلاوةنبأ ف هينوُدشاّئشلا أفا اينو الل ن نيهجولا دح أىلءنوكي هدمسن.الاق

 ىلء هديت يلصا ذا لح لا سف اكارعالانا ي

 لا ناَتفاوَداْعَبم ات * دشنأوهمالظتتسشا لسا ناسا قسلاوقمغلا

 ن القل كَذَا ل صالااكوداك ا عنجالا تبلل ةزهلا هذه كوز

 ىسعو تشاو سياذاهريغودوعلا نسق نم

 9و م 2 و هسوكيوو ©

 »* ديلم نحل ةياطسُفك ىوأو « كد ذاوهجوعىأح زقس وف ةأديةياطسقلا تيل

 كيثلا وراك ناطْسَكَل اوتاطسةلاورغ ولأ ةناطس لا ىو < رو شوقةلاطسقلا ىلرعالا نبا

 اند فاقل | تفي ناطسكو ناطسقو رعوب أل هجئرهزالا لاق 5 هو ىذرا ع ناطق
0 :: : 4 

 فرح ريغفعاضملاريغنم لالعَف برعلا مالك ىف سدل هنالالاطّسك الوالاطسفرجيلو الالعمإل
 ىانافجتل (نت) 1 رغلا اغا ذكرا ةقانمهلوقوهواردانناندجاو
 نطق ناكمابٌن طق كلا عينا يطق نين طق ةماخالا نوطقلا (نطق)» مع هلا ةرم 0

 جامعلا لاو نطاق 20 7 ودا ةوطق

 هس.لعاملاغصلاداز ©

 نوذلا ةيعطرقو ةنعطرق

 ىأدحاو طي_ضخلاوءابلاو

 هيعم ها بامشلا نماوش

 ىناذ_ك هح وعىأ هلوق

 برذهتلا ن :مةخسلو لصالا

 4 «ريسعو س .وماقلا فىذلاو

 حزق سوق ىه هادا نإ

 1 هبتكررجو

 "ع خلا هةنييط_بقهلودق

 امهيفةدحوملاريسكو فاقلا

 سوماقلاو ببذسهتلا فاك

 هطيضشلذكو ماللا باب ىف
 م-هوونيابلا فىفاغاصأ ا

 اذه ىف ةطمض دخلا

 مسر ىو ححسفلاب بالا

 فر رحت نملعلوح راشلا
 ويوم هأ حجاسنلا



 (ثرق) ه2 1:تويلا فوت اه تاقلال مقل ++ ١ ١

 نورك هاوقب ةةينجو ا دارأو هاتشللرخدبو لك ويف ةسير ولا عطناك ئطمفرغصأحبرخ شح اذاف
 | ُكوَمِمتاها لاب ةيبهألاهقر ون نوغيدب رعلا تيارا ف ىرهزالا لاك نورقلثمتنت

 | !يوابساو ًاليمىألكنمانرق نينو اساجوو اياراو ية وستر وعما

 1 له ليمثنا حولانو راقلاو قابلا ميشو ُنرَقو نين لموأ  رصاعأ نيرو أ نرقمتبتأ

 ١ ا 5 وار ةروصشل |اهتووس ةماعلا لهأو ةديدثعا رلاثا رقاتو وراتلانومسزاخلا

 | اناا ىربنا لاق رلاُسْوأ نمودج لهأتاةمودر عضومُنرتاورماعئب لعن
 د ةلينقنزقونبو عضوم مسار 75 عئابلا هاك زازلاو ةرهجلا ف هياك ىديردننا لاك عاطقلا

 ظ تيقاوملاثيدح فو مهيلاب جام رتل سي وأمهنمنلا نمدا نم تركو: دزالا لم

 ظ نمرنكو دك لعأ أهذم مر عضوم ماوه لزا.كانركفباور وار كدت ل -خآلَتقَو هلا
 1 ل رسال بلاعتلاَنرَق اضيأى مسيو نوكسلابوهاسغاوءار عش فرعيال

 11 فو ةمجفلاك لعح ل مجرور قوه لبقو هريغوأتاقبملاوه اًماف عضوم مسا و» بط نيح نر هسأر

 ةئيرقلاو يغسل دبي نوك اوه ثا نا لاق دوسالا نرَلا فرط ىلع فقو هنا ثيدسملا

 |ةمسك  ةير» رار ةيفاربمااو
 8# جس 5! دم ع م)

 ,..ردسلاوةل بلا ءام ف ثمل ىو 0 لم راسو كولا لكك

 0 لدحلاوةنرقلا نيب تبلل
 ا ٠

 دوست رقلاو فورعم ليج نرقو مسانرعمو نامل ةشور ماني رّعلال بقو

 | للم ل بجنرا ىمالا لاق رك طّقمو نرقص نم لثم ىلعان الف نالف ُءكرَبرعلا لاثمأ

 #10 1 دشنأو .تافرعىلع

 ْ وياج ذسا را !الو سن يعالف #* وق يقيد ده عساف

 أ لطسيولصاتسسبن رالثملااذهن رضي ةمقزتأال لا قل سامالار طا انوه نقلا لاق و

 أل لستلاهمب رضي ىمعأ وهو ل_تر مسا نوراقو سامأعضوملا كلذ قبطقوأ ؟صْاذاٌنرَلاَو

 اا ارفاكناكو ىنومموق مناك لسحر مساق وُراقو فني رعتلاوة مهلا فرص:.الو غلاف
 ١ أ هيت ماك دذو ناو راكحص ةيسرافلا وهوبرعمتاورقلاو ضرالا هاذ 0700

 سقااؤهالاق .برعلا

 ةراغو



 58 (ثرف) ١١ نونلا فرخ .هي: فاقلا لصف

 اهوا موصخلا تاروعب ريصو * قلق موقلاا هن شاد يش ادو
- 

 يأ و و مه 2و و 9و مس

 0 * اا سيب

 اهيَسل الرام ا 7-0 امناك ناو رقمهم موقلا كر

 ايد لااا يئن ةلم 0 د - ب أي و هتف لف

 ىحأ رلاص وحألا وبأ لاهو لاق

 تالحأو تنر ةأم دق ىذب 5 ديرما كرد وأو

 211101 قا لاقي لج رلا ىلع جرا وة نارقالاو ٌتْدعصام ع

 ' دشنأو نيله

 اهءلسل الار اةءاوقا *« اغاك نينرقماهنممولا ى رت ا

 هامل ران :رةاواهك د نعهفهضاءارألدب 57 نبا لاف اهنعَّلدعقي رطلا نعرفأو

 ولو ب

 هدي اذالوولب ١ قي نوكيوأ ااهيلعهلنيعمالو مسغول د هانوكيىذااوهوثرقموهو هتسينُص

 هللا ىذرزرع شد د-ىفو دادضال نمر اطأ ذل جرلا رف اهدوردوو واو هللا 0

 هع ٍرغىلءَقضاَذإَنرَ رق ةاواهكز راهموقلاقفتثنلا ةةمدآ او ق1 لاك كلامام لج رأل يقنع

 طار ع و2 2ع

 صرلارقو رثكتوتساو قرعلا ولات أةَمَحن أنام لمار
 وبأومعتقك هلفسأ ل

 9 بع -و 5 52

 نسرباح سا نمربك أب حا يفءاببوألا تا لهب اقا مضيتةورفالة فتح

 ءان اوم ةيداسلا لهأكب رف را سر زولك ارقص تح تش اذافدا ا

 ا ىهونايلخاةمْْسك ةتلسون الأهل عارتلاوض تشع َرَقلاةفينحو ًةلاعوءانيوللا

 507 هن عع

 تسشيقر قا را ورا هسيقةرارا سانلا هلك البارد ر

 مورا نر ولااد- 0 ىو اود :رقرسللا قروب رع ان رو هكداك دول م راد ولأف

 و 006 م وهم يا

 ءاريغءارضخ ىهوةونرقلا بعل نمذانز دو لاك ةفيدحوأ لاق هود_دئوةوصاعوةوقرعو

 ةدئازايقواولاوهقاسألاا بيعت رم ىهو ليلا ةر ةرءاهلو5 ةردلا ىلهقرو بمضي قاس ىلع

 7-26 يل

 ل ةرقمد لجو ةقدررفل ثم مالكلاف سدلهناىرتالآ قا اللالو ىعمالالةغيسملاوريثكتتلل

 نونلاوءارلاو ٍفاقلانملصالا ورح ةسةناودت راولااوسنأهيئرَكد و ورعان وينم

 #ةهدو © طم 2

 فرقدو ىونرق*اهقسسو دئازلا حرط ىلعاذ مب ثورغموواليوتمي كس تيارا

 صجلا نمرنكأ اسافر دل نور نمرك أ أت ين نورفةورقلا ةغيشحو 1لاقو ةويرعلاب خد

 هللا ىذر رعش دح فو

 اذهق> لا لجرلليقدنع
 بقعرك ذينأ ثيدسحلا
 وهاك ماجلان ريع ثيدح

 نرقالا نال ةباهنلا قامس
 مدا نشا ودام
 عىويدعع»

 ازكص ةقدز رق هلوق

 طمسضصلا اذهب لصالاب

 مكحن ا ةضسن نمتطقسو

 ةقزرف لثمدلعلوانيديأب ىلا
 لمأتف هلمهملالادلا فدع

 معقم ىمأ



 (ثرق) 2 نونلافرخ م فاقلالصف 14

 ا نارقو لع مون موبلا ةشناعابلاف نجي مد الع عمرو هيبتا كورد أى ةسيوومو د
 ةديدشلا هيث ًرئاذاىأاهرهقءسيرأ روم برق هسا اذا ثالفو جيوزتلا ةنراقلاب لبق

 نزلو وباسعأرمالا نمت دعأو هقاطأ سعأدملا م مذاذا مكمن فو اهبلغوا قاطأ

 كي رتلاءنّرقلاو للا نارا ناعزوهلع 5 جاهلا لان ارق ةيعجو لشلاو فرسلا

 !٠ لافود م شيالفشب رلاىلا عب .رالسنا وت ايات درغتسوو تالا مةيعلا
 نرثو سو دعت مهلكن * نَا سانا َدلهأماسهَنباا

 9 ءه

 نعراسو «بلعهتلا ىلسهتالوسرتلأس عوك ١ 22 تناك امةمءللا ىهل دقو

 . || هعزنميمااغاو هكا ْنَرَلا َنرَقلاَح طا وسوقلا فل صلاقف نرقلاو سوتلا فةالصلا

 | نرقلا لتلك ةمايقلا موهسانلا ثيدحلا فو. غوندمالو ىذ ذر غد اج نمناكدهنال

 ا نأ وع جيوب يقي مارت حراقولا يوت تيدسح ذو اهلئمتوعق#ىأ

 || هك ةنموح «لهاورنا أكن ةأاودهاعتشيدسملا فو لاب أول أو لكن ارك
 ْ هالعأ فو يكرم رغدة دأ هلع كرم ْنَرَعلا ل_.هننبا ةالذملا اهلج نحال ةتسسوأ

 : رفكلا مقل عتاضورعمت ابشَح سوت القني هود هلي رق هدم ضرَعو

 ْ القةعشو عرو ف اسوذوأ لبتو فدسوذ ترافل جرو 3 وج رشيد ةاماوق نع

 ورك ْذااَولَنتاذا موقلالاةءولاق د->اول_جرلعنمشب وتسملا للا نار لا اواهجرق

 ٍْ فمر“ ةيدزأ أ باطرالا,راسنالا تركت راقرسب ةرمسدو نيل نبك اذ اةرعل

 ايل ارث طبأتل اه ةئركقم ةفورعم
 + هلق 1 مع 958 4

 نا م ان ١ رفلا ننام سان »* ىءاروءامقلا قوعشم تذعتحو

 هم اعه

 نتن دقطل راما امسلا ترا ديزوأ اشعاع ةماعلا اذأئئار رمز

 آل موي نمنارقلاواهرطمءادتنرفأ رهامسلات ظ1هظه 7 او عملات

 قوقوقاطأ هيلع وهل نر و زمهلا فسخ 0 وهديسنبا لاق هن . 'ناراقالا ع ناديلخع

 اللاب كلوق نهقاقتشاو لاك َنيقيطم ىأ اوفر رقم م هلاكام وزب زعلا لب تلا ف و َلدعا وهملع

 هاناهل ىناذانأ ام" ”ًاراسينب نولسشي ددح قو: ان رقما ت رصدقىأان الفرك أوقيطم ىأ ٌت 7

 اييلغيوؤت ودقاطأ اذا ن درمان نيا ا اه هستقان ى نإ ايل 6 قيطماك أذ رم

 1 حسم -

 همضادو



 7 نواف“ قاقلالضف
00 

 نأ

 نمه قام لحاله 0 0 تي نأالااوزاقال لوف: تعرتع نان اكورملا انقل

 قةوقاذ-ه. نمو دل بان درب ,/رهقأن ءذوهش ئورو:ا وسبق موكل مشان |

 ةدخوملاءايلان ىورنو ضع لع مهن اولضفتالو مهنا اوس ايكتناأ أني مرا سدا ا

 ني ةسمةالك آيىذلا لاجرلا نموا: هعضومق مد ئتانقو همس ر قو»ؤدن زاتقملا نأ ]

 توَرَعلاَوايورقامرتأ كلذك لك أي هنارواهل دلة سات انتوناَرقلاوهو نب ندعو انبتسقفا ظ

 اذاىتلا ىهليقوُنيرن ..الاوٌنسداَلا رتل ىهليقو بلح نبع عَمْدم لال انما

 ليان نموه لذكر عضوما هر عشق غلا ى ملبقو اه هرعب نيب تاراق ترعت | 1
 ىتلاةقاشلا نورقتلاو هندي ر ال > عقاوم هسادزرف اوح تعقواذا ضلعي سرغلاَنرقَو ظ 1

 ناَناَدمفنارالا اونامداقلا هال عقبع ىلا نورقلاو ئهشالا نع تكرباذا يتنكر انوع

 هيف تارت امزغشلا باس أ نمثورفملاوهبديرفاوسعق اوم لج وفاوح عضد 0 ا

 نيسسل ترق د قافتخ نالعاغمن منتلعو نلغافتم نماغتْك نك اساغدينعب تاك رجال ا

 دقو ن ل معاسمنم ناعوت نققورفم ناد سلاريص) ىدحر «_كلا فاهطاقسازوج دقو ةكرااب ا ا

 نم طيخُنرعْلاو نارقلاونب روثلاسأر ىلع ةشنىتاا ةبشلن رشا وهعضومنيقوزفلاول اذ

 نايرعلاوهموللا امهطسوىفق ثوب نيروثلا نمدسحاو لك قد ىلع ذوي تفي رسشقو وبس |
 ىفةينتعنُناَقلا بي ذهلا عارداكح مصرع هر نوفي هان هتأرعاق كنااشكذلا||
 هوفرعالو هياوظفل ىداوبلارأ او ةرضاخلا مالكنماذ_هىرهزالا لاك هريس ىذا

 ىأدت رقوت و رو نورك تحمس لاقي و نيفتلانن:رقااوةنب رشامي اا

 رجب سوأ لات مالا ى ع هنو منت

 لك فاهنم سلام 7 3 نيس ارمادا 4 نقلا
 قو ود ء ةهضصاللل و »ءءو دبع

 دهاشىزب نبا لاق: د ساو هلك هس رقوهتورقو ووقت اسلس.ةواهكرتيه سفن تباط ىأ :

 نعاشأاَل وقوع

 ورقم هعت دم كلو 331 ىامذكككاملثمق 0 لع ا

 285 ةه- مدس

 انيرقلا صو أل اد . ليجاسي رقدقعلم 1 ةبايايزيلا
 نبا ىورو اهايا هبال هنأ أحال جرلا ةئب رق هائيلغن نر ياذا لوب 57007 رك |

 (رشع ع داس برعلا تاس - ؟4)

 ا



 .(نرق) نونلا فرس « فاقلالصف لح

 : برقا عا لانو رنن انو رم اريسعبلا تر انوكينأ ةزعتن ىلعركسأو ىربنبالاق

 ِْ بىلعناه « وقع ساكواهنمنرفاغر *« روعالالوقامأ اوتاريبعبلاهي ترش ىذلا

 0 ْ ١ 7 داو نراقب ىذلاكن رقو كئراقي ىذلاكمِحاصْني رقلاوٌديرقلالأشاولثم فاضم

 | ناك ئنئافذلمواقلاكرقو « دارسداهبانارقوُي ةيقرلا هنبر مكى ثلا كارو
 ا ا ثيدجيفو ةءاصنناف 0 ل ركل ثرذلاو طقف سأب 5 دش كل موال ا وهل قو

 | نيزك جير وشمل فال عير بدسم هلا مرق لجأ لان ققمألاو

 ريشز نب ب عك د ديصق و ىصاصلا اهلليقكلذكو
 اي .لودكوهوالا نزلا كرب * هلحالرقروا اذا ا

 6 300 ثيدحىفو نارقأ ع عمي وبرملاو ةساجشلا قرنا« 1

 0| ٍِه م
 0 طنارنا عد ولاشقلا وك“ 1 وبكر مكنارقأم دوءاعأب سيق

 وهم

 هلا هنارقأن مهسغ:دنعراصوهزاعاذا نالغ نال َنرعَتسا ديعسوأ كلذك

0 

 هدا )سد ودو
 ارادت نيبجاطلا فرطءاقتلاُنَرَعلاو نيبجالمانوركاوهونوَقلاْن نرقأل بر

 لك 5ع 2و

 | ىلا فاضي ىت> راوتر لاقيال ل يقود .اصينركنك قير اساء اا نورا

 | 0771 نابا ترسب داوم را تنمو ونيت

 لفل ستتم تان اهناقديعممأ آهنورامفالخاذهو ري هالانمالاع نييجاملا

 [ خياوسواسسو نلعدقاا سم تنجو ميسا لوالاو لاف نجاحا وَردم كأن رْكأ حز

 | النيبال هنومسبارناعش واهغوي سلاحف تقدا م! ىأ حا وخل اوضوزورجلا نم

 أ تتادتناوْنّتسَلا ىمأ ًارزيام دعاس رَعلاو نر أل جرو ندتبك رلاٌنارتكا نول وعجة تلا

 داعي الا ف نيترقنيب عم ىذل انو ركل اناملك ينير نابع رع «نأنارقا او ا.-هلوصأ

 ا | نارقالا ورب هحاصبمكذ دخن دات 1ايام لابدنارفو اورام ربأ

 ”هفنال هذع مانعا ولكالا فنين 2 اب نرش. نأوهو , خم لوالاو
 ؛ هلءافب ىرزيكلذواهر

 ١ ماعطلا الو وعلا فس ربا ذاواك امله نعى هناا لسقوه-ةمف :رباَسَع هفنالوأ

 أ نوكيدقومسف: ىءاضعب مهضعب رث ؟لكالا ىلعاوعمجا اذأف لملقلا نمَنوُساوناذه عماوناكو

 | بيطتلهفنذالا ىلا مهدشراف مقا 5 وأن يترقلا نب نرقانع رف هعوج دشادق نم موقلا ىف
0*1 

 | رتبي لا نبا ناكسف قارن ءلا تعي هند دملا انك لاه "لمح ثيدح هدنمو /ارسأو هب

/ 0 

 انقرر
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 دروو نين .رقلاامم-كلذلفلبكام م ئرمفامعذ أ ةدلطاخأ هلا دسعن نامع نإل اهيْونِع
 هل معو

 قا راهبلوالا» 5 ع نمامث دلما ىفو نإ .رقلاامسهل لاقيرعوركبانأت ا ثيدحلا ىف

 هسهأد 6 دلما نم رقفام ماني ر قمعمن اف نانا ليو نليايسثلاو ”كالملا نمدمحاصم

 ريشلاوريختا فش مكبر لاه رقلاهعمناف ةلئاقف ين الا تليف وقمو هيلع هوزيملا

 ىأ مال ىلا هملعلي رب هدر نسير ليام اخ هيويشإ َنرقهناثيدي,ا فو

 و دو

 لاو نر معجبونارقلاوهو نار عحجاونايعبلا هينا نرلاومدغو جولتي ناك

 نركفدود ملك ابلا ىلا #2 نقال تنكناعمدمابأعلبأ

 21 ع

 اممنرق ةأنريسعبلا ُتئرقو ةزمولا خف قى داتا بوصف ر نيالا نشرح

 ليش او لح ف نيتي ادنبب عجب نتا ىتمصالا ُلاَبساَنِ ارذآلاو دس او ليف امتع |

 لاه انزكل بح فامهنيب تءجااذاامهنرقو نيريعبلا نيتك مساوي نازلي يذلا

 هيداقيو رعبلا دلعي لبحو هفثارتلا موتر هللا ةيناريسعبهْنَرعب ىذلا لهب يرعنزالا
 ينارع ان ىب ا ل د

 همم

 هلو رفا رقئلوان لاق مث اريعيدل رهف ارق اوان لاك منلاغ رف _ءمألاقف هلآ بذآلبا ةروأبق

 نر عم تاكو كل لو لاقخ ىم سيل لاقفانارفتاجللات ا اريعب نبعبس هلَن رق ىحرخ ؟اريعب

 لوس ,رتدنأإلف ىدوم أ ث ي دحيف و ةداتقن يس اياوهوريعب اهتم قبال ىداهنم كيث ره

 خ ."الاىلا!ءهدح أن يدود كلا نيله اى ثلا نذهذخيلا لرسوم يلعإلا لكلا

 يناهئلاروعالا لقوى مسك ثنةقانلاة رقلاورخ انو :رةلاريعبلا ب رَقلاوُنرَعلاو | ٍ

 ىطيلَسلا ٌناَسَعحدوارب ربو

 رب رينيلزاثلاانمسدبف ه اهشيأباًيلسقأ 5
2 

 مطياسلاب #4 تومي نول

 ٠ ولا ني ل هع ؛لائرت رع ا 00

 ع . 20 0. ع

 هب اعف ىف رب رحل وقبانعلا قةدسعي ا

 بدّ نة فرع اور نمالو 5 متاح طهر نم با. ءابّت أ ام
 يي

 بقري غنام ىبلخو 07 اوي هلي دجن ءامورفانيأ
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 مس ادق ميوص

 لاو يفسر هم - رد ويرعلا كلا نرقةلرشلا عج و مهشلاو خرلاو

 يشع مدا قذولا لانا راَعَمل كاذب ت .هن ضعي نفاهضعي ودي راغضا لابخلا هبسإ ىذبهلا لاق هلوق

 3 5-5 ماذا هللادبقنبا ارغصمبدمح
 ظ بحالة ىلعَر لل داوخد *لمكتلا فاك هلمقو

 هنت سار لجرلا عفر رثالا ىمصالا هعفرمملا خرا تركو ةماراغصاماك اًةنرَمْادارأ اقنامعن ىناحيو

 هةقودما

 كو بط زاخر سر عرازا لس نرقأو كعرن نر لاقبمما دسم بر اموغلسناآت
 | َ مظبتلق ىو ربها ىلسد
 ُنبرَشلاو ةراكلادةثلابحلا,ىراسألا ْثركو هيلا هداك رع هنلا ةنرقوئشلاو ُداَنَرَقو طاقسا عماهمتميو فاسقلا

 | سلا نرش م نيلجرن ص مال لا هسيلعدنأ 1ث د دا ىفو ريسالا مفلا تاقااونلأ ةزوطه

 تالا ءأم 5 ا

 ةسايقلا اوُدْناد_ثيىذلا اك رار ا و ” الا ىلا امد دودّم 0 عم 1

 0 ُ 00 7 باج د>اولا راغضلا
 ش لاما سال السكب
 ١ نوكينامادانمالا ف َىنَ ئدرقمنب رخآو ىلاغت هلوقو نر 0 ارقو أل بحى ناع وش ىأ 51 نرف ةبرقملا ىوربوة عب رسلا

1 1 
 الاقبال اوهاذعو مدس نبا لاق ريثكتلددش نوكي الماو نور مةوعبداراممدارأ لب“ ا 7

 8 1 قولو عد همز

 27 دخلا فو رسكلالا رق ةرمعلاو ريلا نيرو ةرمعلاو يللا نيب عججانارقلاو" هلفوك وأن م أ هتك ها لاسعلا ىلع
 ا كحاو فاول داو ارحاو ةدحاوةسلتوةدحاؤة شب اهون ع مس ًقرمعلاو هيلا نيبَنركهنأ هيعوصم

2> 

 : 000 ل ا ادنعوهوةر عو هيج كامل لون ساو نواس

 فرك ىلءوهلوت نسلا ىفكاثمُنرَهلاونأرش هلأ اوهو اراك نالتنف" اجو هس" ارقةرمنتعلا

 1 اراقالشتلاو هلدمثاك انارسكلا روحو غقابن سلا ىف هيوقود ىوهدالا ين ىلع
 ع

 ا يكره هتد وضد مابعرا بستم لس اوردضلا نار رقلاو اشياق

 هع

 هن امك اذالاغلاثيدح فو نأ سلاكأ ىف'اسنلا ىأنرقب !3مذرك ثي د ىفو

 م2 ب

 | هدلتعد يو عافذ كلي وايدتكو و ناوندلا نم ةلاضّلح راادح .واذاىأ اهلا رقاهشف

 | نست مالسألا ازد ضقاذهلفاو رن ”الا نا كاك اهناكنماهعماهلثم واهز خت :اههحاضناف

 ا ةيلفومر هلةيوقعلاك 0 اهفرعي ا ثمح بي ذأتلا هه لغؤهفأ

 0 نرفادق :ونا رتقالا نم“ أ |وعفم عع يم هب ب نقلا فلام هرطتواه ودخل : 5 وكتصإلا عنام
 3 سا دح

 ' قارقاواجلا عي ىَداَرفةستناث فار ةلاوتيذهتلا نيئرتم أ ى ارقاواجوانر توت اد اننشلا

 ا افنان لك انين نيرا ىأ شت م: ناّرف 9 ةالرغلا لك ؟ ١قثءدبملاىفو ىَداَرفاواَحَو

 مو ةيحاصانا ارق راو رغب ودل ناو ميس اصودبرتف نار ودنا ينال ءاانذاكو

 قارا وأن اثير لا بحال ,رقااوهئلصو نونا ىلا ُتَرَقو بكوكلانارق 3



 5118. (قرت) 7” نوللا فرحا« فاقلا لصف 1

 دن 16 ءائسال لاق حاحل ات ,لسحىفو نورك 1 راردتتا دحهنمو

 رمح 2 6

 ادب دعب رافال سطو لراخشم داو ت كنو 9 3 ندعو 1 ١

 وة هم وى 0 ا
 ءاسنا|تثفصن د لاصالا كوكو نر عج نورفلافنرق هفلخنر ةكِإه اكن ورقلاٌتاذرورلاو

 هول م ةهسض 687 |

 ثنو كسل مك 35 ذو 5

 0 وسان نع دايداطسبت و رقاب ل _هحداصلالئاحاتههن اوشا ميمااوألاق

 اك نهم :"اكف اند طاف نه و قى رصاخا »اس لا ءالوهفل روق ماَجلا أو ءاًعصلا!ميداطتصي
 اننا 1 عك 17

 هتيزغلاف ةمرلا ىذلوقر تالين نالع

 مه) سا مد 6-2 دوو س9 و 2 3

 رعد رسابك نه فارق تكلس * هنن معلا[ نأ أ بعشو"' كا

 9 سا لسا

 لبا نمل ارو , كارا ومهسلا ٌقوُف بعشلاندازلأ ل مق وبكت َبْعمَتعشامدارأ لبق

2 

 قارب روتر علا ىألوقو ئارقوذىا كاز باو ةردق

 ا يافا روم ارك 00 ىلْطاس ملا هقلا لوكمانفأ ٠ رنغلا ا
 ا

 | همّسنرقلا اة رَل و عالم 7 و نمل رغاك هرعش قفى أ ىي معلوم

 مح را يرقوءالفعلاءانرةلاورقملاوءاشلاو سانلا ىف نوكد مح رلا ىفءوتتلاك وهل قو“ ل

 كلذكو؛ 0 2 هامش لمقو مات بم هانم

 زينا 0 2 ا راسا 5 : »ع

 وأم نم عن عاماهجرغيف تا ءاسنلا نم انقل بد دما لسجرلا ىفةردالاك ةراقكرقا

 لعرلل لة رعناكو َنَرَكلا هلك كلذالاةي مظعوأ ساعت ذلا

 نئعطن وأ ةسطن سراؤدل وق

 نم نيتضسنو لصالاءاذكك
 ةددطل بضل ةياهنلا

 ةدامىف مدل و يتعطل و!

 لالا«. امهعف ر 3

 هرمسفو ةياهتلان مدخملو

 ثرح بصنلا ديويامع

 كحل 5 . ونألاك كانهلاق

 :يال اك س ءراق

 لعفلا قفدخ ن نف : صوأ

 نيت صوأة رم عطنتليقو |

 دارا نعىربئبا حو رهملا هيلع بجو ناري غنمامقرافم راش نايت ىمادجو اذا ||
 نرقلا ةسشسءانر ءانرق# أما كلوق نموشو برعا اوهَنرَقلا لضرب رشا مصاول
 هسهجوهللامرك ىلعشيدخ فو بمعلا مساق تفلاءنرشلاوهلَدسَعلا م ”ءافنوكسلارَهلااماف
 ةأرملارقىفن كو | يح ع وكلما ءاشن اف رفا وةأرملاو زئاذا

 ا ناتسلاو يسلب رو لعل ةللاقد ,وءطولا نم عنج نساك
 يعل نمسخاشلاف درا ضل ةقزعلاو ةانحش وه نجع نمت حانت لقول

 ملف ناو تيدسهتلا هيلع ىدخالم 5 -رلاقت رو لضنلا هيرقو لارا

 هانعم ناسا ل عنا فدخل

 ويعم هأ



 (قرق) 3 نونلافرح *« فاقلالصف عاغ

 ه6 ج- 5ع

 دب طظبصابلا* 14 2 7 راس اسما اوهدلالا ناكو #3 مسأله ندا

 د 1 م هنأ ثن ديلا فو هلي تاما ودون هس نإ ريشعوةثامنءاوهواذهلافو

 01 هناتاا لاقودج اودامزلعأسانلا نمل ةنسفلام ش اعفانركش علاقو مالغسأر

 تفلخو * مههفن :ًائذلا نرد! نعذاذا

 كا

 بيِرْعَتناةنركف
 ر ةيسدرفاهره اا : ة:دسنوعب رأو»لاسة. نامزلا نمتقولا نق فارعالا نبا

 لرب رزعلال ب زنتلا فو .ثددتحلا نممدقتالراشخالاودو سايعلاوأ لاق هْرِسَدنأَم

 اوهز هلقو طز مر ةنسنونامم نرَقلا قكساوب أ لاك نرَق نم مهلبق نماخ لأ

 | نيتها نقاوعد نعمتي :ىذلاو ىرهزالا لاك 000 لا نمقاظم

 دلاو ترثكوأت نوما تكلا لهأ نمت ةبطا مف ناكوأ ”ىناس مق ناك ةدم لكلدأ

 نيل غنيت ميريل مدلفمأ آى رقمك ود طعما ىلدىنلال |وقاده

 إ أ اهفن ورق الؤهوتمالا "لج نرَقلا نوكين أر اجولاك نيعباتلا نعاوذخ يذلا نديم

 || نيذلاف تقولا كلف نيركمماوناك نيذلاَتركلا أدب وأنفنارتقالا نم لا قاقتش اسغاو
 | اونا دست اموقدارأ عاطدقن رقاذهٍابَحثيدحف و رخآنارتقاو وزمهدعي نم نونأب

 | سوه سيلعمقا لس يا دهع ف نكت مدحة ارألبقو سقما وكي لن أدعي

 بصدلنالوسرل مهمعاطو نيإملاىأرنيحبلطملادبعنب سابعلاب رح نينا ف ع ونألافو

 || تان لكلا يرانالو يونا ويلك تبأ ] رام قصيده و سوديلع

 ورع نو رقكلناوعليقو نرقدعبان انركتلملا مها وتل نورا تاذمهلربق نورقأا

0000 

 مجرم هيب سيبسع جا 3 1 ا يبت الال 01٠ 110/0007 15 زطت ةرا «انانطماا

|| 

 ا

0 

 ام رم ويح وصعب

 ع تقتل قر لانة رفرعشلار“ افضنمةريفض لكو اهنوزصتالممأواهاما مهربفوتو

 ّ 2 ا نورشلاتاذمأشلابىله أو: اقر يلو انحّتال

 ا ارمرج لكلا نمدرغنت ةعطقوه ليقودزفنلا ُليِْاَن "لاو ماشلا نول اوئاكو مورلادارأ

 أ 3 كدا ؛قذو لاق ناو نورث عمباودرغنل خصل ليما ليقوربخ دا لمجلا

 1+ لداجلااهئاسخأ را فرطك * اهفرطونا رقلا فارطأب قوت
1 

 ا ا ةقينحوب ا ءاكحم اعلا !|نمّلدلسانرَشلاو لم بنملتغي رشا نمئشثرقلاو

 || لوق:هونورفكلذلك مسج فوصلاورعشلا نمل تحلل رَقلاو نهعلا نمتةلوتفملا ممل

 ا [ةيضوفر ب كلذ نولوطب اوناك و عةروعش نورقدارأ ىدضالا لاك نو رفلاتاذ مو لاف ناسا
1 

 هخمو



 يش سأر فاك هنالل .ةو برغلاو قرشلا كام هنالثلذب هس د ةكسالاوه ننرقلاوذو ||

 سلا قرَعبدَسْأنأءونلا قىأزلتسقؤنئزك
 دشنأو نيسلاون سلا امهؤ اياد قعبابتركوذاكنامالسلا |

 هلع ةلوقف لاك هنأ ىك ندهن عكو رو

 يرق تاب هذهمأ نيرون مأك دا مرولأ ظ

 تاذءا.+لبهلوقف درمملالاقو ا ممعاعقدئتئاهاذ [اذافاند- ”دقاناكواهانأ كان عهاهانركلاك |

 'قرقؤذ كن قاس مرقودكنادل اوقىفلبقو ءامك اياهم بثفنيريغضاشان 'رقناك لاق نقرقلا ظ

 هللا لصلاقو م-مقتاك يااهل 500 تارقلا ف هتئاهرت ذىذلا نينرلا اذ نأ ىتنأ

 د اترك الارذشملا ُنترَعلا وذو المأن اك ادن نينرقلاوذ ىردأام لو هسيلع ا

 رت لد كا رْمْضيناَس اود تناك هنال كلذ لل دقرذنملا ني نامُعُتلا

 ا سلا ئ عا لوقديردنبارسف هب ولد زئتلا فق وضوألا |

1 

 مامهلا كلا شراع * ىتحنرعلا ىذ صاد

 ه1
 ٌىدَسألا لاق ىو نان ميهقضى أن ان رح زلال اعد وو هدبسوقلا رو

 ككل نلادام رقباشخب 5 ايون تنالهتلات دو و ا

 باصأو ةرخآ لسق ةودزبخ ليقوأظ ون ىذلا هغن لكلا ن ”ةوورمخأقاغا :رقباش ىلا ىاندارأ

 ىو نركسرذل ابل لاقي قرع مسلح را ارفاوالام اص اذاذلكلاَنْرَق ||
 ريش لاك نورق عدلا ونيترقو ارق سرل ا انرمصعلاقي ردا نم عفا رع نر

 نورا اهكبانس لعن : مو لئاضآلا مك
 0 قرعلا تورش ةلاورعوأ نين :رقو أ انرف سرفلا ادع ار كحو د

 اعد هرم 0 ميم 3 اهب يرسخ هقرعجكنا ايوا سف 0 را ا

 وهو اواو ينفق و نومسسليقو نوت اللد ةوةددسنو رس نسر شع هيدم |

 هناكفنا ارتقالا نم ذوخأم ناز زك لضأ 2 اهنلا قو نامزلا له ًاراعأ ىف طس ىوتلاراد_ةم ْ

 لاقفءانئ الر اكبدسملا فو مهلاوخأ وم راعى نامؤلا كل ذٌلغأ يفند ىذاراذقللا 1

 ىلع جون موقق نر هلا الا لوأوكوالا لؤدملا رخآد:ءئألوحلا نركد_:عمانأ "اعدينإع

 ىدعلما لوقلملدبةتاسن روعل ران رعلالمق وم ا

 رمهذدإ_ءاقلا  مأ هلوق
 هليقر وك ذملا ىلعدوعي

 ىلعملا ىلع تلزئذا ىف اك

 ماه نمخذاوبلا ىلع تل
 نم ليوطلا خذابلا

 مواعم لمح ماو لابخلا

 ىف ىتقك هبىه:ةلو#قب
 هلا لصوتال ليح ق هاش

 هذ-ثلاقبد ص ىوربو

 هدصأ و هذص و هقّرفهذسأ و

 ناوبدلا ح راش هدافأ هّدر

 ىنععم ها



 ملا ةعشالا نالاّةدوهلوق

 نمددسنو لصالاءاذك

 ”رلمكتلا ف ىذااو يذلا

 ىشمهلع فرشت هلوق دعب

 هعيعص”هيتكن اطمشلا ارق

 (نرق) , .. نونلافرح ه» فاقلال صف . 0
 : اههاَو رار مأاددمأ «. امهامرطت افي غلا نيم 22 هلو  ةهسورع م-

 ْ تانايهناج نانا امه نيرا اني لستفي لوسرا دون بولأ ىلأثد دح قو

 | نرقواماوأةالفلا نركو نورك نرفأ عداب اوكي اضيأ انوكلا دنت رايه نيت ماتا وم يي 9و
 ٍْ ثيدح ث يدا ىفوابتيحان ليقوا هعاعشل وأ لبقو اهالعأو سمشلا عواطد عاهل 1نيعسلا

 [إ/ هيلعمتتا ىلص ىتتلاىجنو اهقراف تيرا اذافاب مترات عل اذاف ناطِبسّقرَق نب عاطت سعشلا
 1 اييراوانلا احلا رقليقوهسأ ًاراتحان ناطيشلا ان رق ل يقوتقولا اذهيفةالضاان ءملسو

 نيالا ديداماتا هو سيشل جوال دعبل نالاقبوريبلا لالضاب

 هلوقهنمو مهيلع

 - م 1 هم مهو نس سل هماقا ل

 بينعلا جوج نايضغبا دمع 23 بشت سمشلاو تعصف

 -_ وسو” هدمه

 ْ تتش رتشادب يذلا عولط ن عارم مسهمأقمن نور هر ةوناطمشاان البق

 1 وهلا نقلا لبقو ردقلا هلل هر ذوبعك نب بث يدح نيب كاذواهل عا مال 0

 ْ نباوالا سما ىأهسنر مرق نب لق ةواهل نياك نوكمف طاستيو ناطيشلا كري علطأ ن يح ىأ

 أ اذا كلذ ل وُنسناطم_كا ٌناكف اهعولطد_:عسمثلل دصس» ن ليش ذهلكونيرخ الاو
 ْ قوراَردنكسال بقالب زيتا فوص وماني للا داوم دال تاكا اهلدصم

 5 يلعدوبرض :ىأوورقتدإعلا ىلا هموقاعدمنالدبى م-لمقو ' فتلاب رد ىلع ضمكمنال كلذ ى ب
 هه

 1 0 قل وقرا هيرغمواهقرشم ضال تكن هنال ل يقو نار يغض تناكدنال لبقو هاو فرق

 1 ا ىأةنملا قرقوذهريسفتىفلبقا عترقوذل كن اوةنحلا فاس دب لا نام السلا هبلع ىلعل لسو هملع هللا

 1 ةمالارمضأف مالا فرةوذ أ منرق رذهلوقيدارأدنكل اواذهدارأ همسح الود سعوب الافا,يفرط

 | خاوي واوىلاعت هلوقواهلرك. ذالو سم ادارأ بال اءتراون تلاع لاما اهرك ذمدق 0ناو

 أَ متاحلوفكو ةبادنماه روت ىلع ”لراماومسك اع سانلا هللا

 ردصاااهبقاضواموب تحرس اذا « ىلا نعءارثلا بام ىوامأ

 | يورب ريث يرد لوالا ىلعريخال ريس س تلا ا ذهراتخ أنا ودسسعو لاق اهرت ذب لو سفنلا ينعي

 هبسدرقىلع هول ربضف اع نمل نيترقاااذرك ةياكانم هنعهللا ىذر ىلع نع

0 
 ِ نوكي نب“ هيا د ىح طا ب ل لدم مكيفو نيد رض

228 

 | ميم ناب رضا رخآلاو قدا مولامهاد_ح انتي رض هسأر لعب رضهنال ىلثقا يف

 د



 1 (نرق) تيتان رح ين« فاقلاىلدف

2 2 ٠. 

 تاج اهْنَجْنع ل 35 اهراجوبايدنعراعجندلَج

 ل-ىرهزالا لاق ُسَكَداو ةيافكلاُنْدَهلا ىلرعالا بان ءبلعثت بيذهتلا (ندقإب

 كلذكوىدقا اولاقفنونلااوفذ>اعر وىسحاك ًااذكواذك قدمها وقنمادحا واعساَندَقلا

 "لمكتلاك سوماقلا قدازع كل ذري-غىلع تاه وزنا رلاهريسعور وتر (ترق) م لعأ تاو فق ٍ

 نذقأ ةمهملا لذلا(ندق) سلا كلذكو نيئرت رمل را .5 نر أش دو نور ورقد_هج واضنأ 2 رق نا سنالا سأ ارنم هعسضومو
 ها ةريسبك ب وعبق أاذا 2 596

 أع دوو كلذو نكن م هنانسنورشم خر ونرقلا نيبنرقأ 1 شيكردصمنرقلاو ءانأ ”رقىئنالاو

 تيمكلالاق نتوسلا) 5 ءلاوءابلا نورك نم مهحامرةنسأ اواعج

 هع تس هد

 ١ رفعأن رق ىلعدانلج دكا #8 اندار أ موقرابجاذاك و

 «عوصم

 و 26 .و 0

 0 ا 5 ا سولو هوقو

 14 رون ورأ باو يغسضوتأولا هنود موضعي صخور ءانمدقاعمرمسف

 ا هالع للانرقو اهاردكالاز وا" اسودسأ أرد لجان اسر نانرعّسةداركلا

 35 ويست ءارقاممعب
 سل 0و

 انأ ادوس ضرالا َنارق * وأ ةتاد ع ىزعبو

 انهلءانرق حو ىسأرجاو هب ىأ هس رنورق نم 7 لقتدحفو

 لاك انرقاهلنالحلاءانْرَشلا ىتمصالا . ىاافالا قكلذرثك أونارئامهناك اههنأرف ناتج

 . ةراودتسلا يةمالوخ |
 اهلايحابتسأ ولك ض ابا « هنأكص محا يفتي :

ْ 

 هه ص

 انه امّروامانزاتْوَص 5 مومو وعديءانركو ْ

 دئاصلا نعي ملانموهو ىنفأاجنأ اهلاَمّرو واهتم رانا هتوصدناسلا ذهل

 ىشعالال لزرعةج رتفرك دو ةرتلا ةلظ هنأ

 اهلافث ىلع ىردش ىرلامأ « اهلازرعفءانرقلا هلكت
 رودي ىتلا ةمسشحلا امهيلع عضوي رثبلا سأر ىلع ايناس 2 ةيحلا اركز

 كلذينارعسامناو ةركملاامهب قلعتركيلاوف ىلع نالمامه ليقوركيلا |ونمَنلمتوروشا ايل

 هيلع ءموق ضّرعف ياما مهرثبلاانركو ناتماعدامهخسشتنمانأ اذافةراجنمانك ذأ ||

 الد رب زجارلالاوتهتسةركملا قلعت شتا ||

 (مشع ع داس ترعلاثاسل عدس قف



 (نزخ) _  نونلافر «٠ ناتالغ 4

 هتقانفامشلا لاق مدلا ل اق

 ْ 3 2 : 95 ا هس اص

 : 4 م نيك حرفا تردب 35 ثداجو اهني اهم تقرعدقو
 مل"س م

 ش ١ قززان منطلا ةهليلقلاةأرملانينَقلادهاشى رب سالاق همدئ|ةلابتكذارقلا ى ماو ىرهوملا

 ١ كنون يللا لولاة سو بعمل صولا الجرن

 .ةلوقعتمو عاملا ةلككلنب دار نأل هو ريثالا بالاك ملا اللقى ار كح

 ٍ همن قدر هلا 0 لاك ناطاوسلا لا ريسيلا ىأ نهافراكبالامكي ع

 قرف مثلا ل بلقلاُن ها نحر هوقو 0 لا نم ًهليوطلا ةدملا قي هنال
 دق ده

 نمالوعفم ىرتنو كح نأزوع و لاق دارا وقد الامن عل جا هردنملد

 م انوُنَعلالبقو ةفصلا ما "ل لتلا ىهو ءاسنلا نءد حاول ونيل و هلحأ

 ذل سربلا نانسي اوك :ربزبا لاق هفد "ل_ةلكلد ى دل دشسدأ ودا ارهلاءامسأ

 دع وبأل اق امدفَدْسال
 3 ةوض

 نيتك صرخ ىذباغم 33 ضمد موعبنأ لوا

 َْس "ل ثنو داولادبدشلا اقوول نمئا ٌ

 ءهئ 0 - 2 2و

 حام الا لاقرئاقك ناهس و ديف كلو سو

 نده) 9 بم 037 هو

ا كتلا نمدوءةرقو 00 بَعبع نيبَةَح لدم ف وامك
 نت

 دع

 ويطالب كاَورَع ول آب هذ جن !لاق نامي رايكم

 ا
 َامَدلا وق نمالءافتاهوقبدارأ !نوكت نأ اروكهنأكلذو لاق امراغ نكميدقولاق

 | رشا تيدسأو ةوساو س اذا كلذو عاقونناقمدو #2 نت نحر 5

 مساع م

 ا وباشرت تلا نمثل حار طلا تدب «نوكب كلذكو ثلا نلارا

 ا بوني اهذل ماتا راغلانألا او الدين كملكلذك ناك اذاف
 رو سس

دال فالعاذا 00 ناعطلاو دال ندا
 نا

أ نازمالاا هنع قدا زان 0 رض ) ْْن و نئاكف معز زامل ةمهسفمعز زو
 

 | ةزتقلا رف نقف رع اىرهزالا دييوسعم ىد>هب رمذو هز و هنزك

 د هد

ئكع اضعلا اوفر شو عار :ذاهاوط بتل نةادرص
 اوقتحافاتزاعت هان رس فاعلا 

 1 : ١ ,_ . دقن ارزوا ارهلا رق اوغندا

 ا



 (ننق) < :نونلا فرح « قاقلال صف

 رخآ 21111111 1

3 037 3 
 22# مس

 ةس 2#

 نانبق وللا ىساددوس ا دعبن ما هيحال سأرلا اطمن ىرتامأ

 ع

 نيحلادعب نيحلا هي أ ةسمقل دعب 5 ع .ةلاانالفق : الىنالاةيديز ونأ تاعاسلا ثاني ١

 ىَتتسلادغإ لالا اقل ا متيكع لاننا هب .لاقالتخالا داو تقلادعب تقول اذ
32 4 00 

 ىرشفو ىلا تقال ةنفهتيقا تاقفماللا اوفلالاّت هند تطال 1

 ه7

 نر روز .هيالوزمج ره نال م (فاتارسنإ) 1
 سس ه3 و هدمه © و ةرادو ا
 يبا 1 اكضم أ يا ل ل نق 4 |

 22000 0 و سهو

 حت بقااونامأ اود معرس اذيفاوؤدس نم زها اذايذأو علا ضيقتي ا

 0 ”ىرع اىردأ ال هيثرو ىذلا نابقلاو .عد رسلا معلا هرومأىشسمكْمملا

 5) # سدو هو و 5 1

 بافلا ووك نيم سأ ىلاهنعهللاىضر ر تدخين سيلا برعم ساطستلا نابل

 و 0

 لاق هقرع ءاوهأع يبتسم أى هرمأ عب 7 توك لوس لاك هناسفق لءنوكتسم 6

 ةيياذف ب الود سعوا 1 هتفر عمءأ مح هم _س ايمع اجئث ُك ُناَدكيمدالا لاكو

 هبلعنيمالا ةلزنعناك اذان الف ىلعناس ٌةنالف ةماعلا لوق هنمو نفاه صااخناةبيرع ا ١

 هو
 نابقراتو نامقلاناسقلا لاقي ىذلاَت - ىعءاذبوهيسا<وهرمأ أعسقم :يىذلا سيئرلاو ا

 د ةه-و

 ءا ارغلا دنا يقوز بول ٍ

 2 - 2و 95 ودمع 3-

 ه* ا« ايكذتنأ اهم زاهمطاخ 5 اروي نابقرام * 2 ,اردقلابعا

 لاعب ساو نالءفود ىربنيا لاق تالة نوكينأ:جولاولاهَذوهنلاةيو:ىرهوخلا

 ءانر قوس + * زحارلال وقلم انتي روفلا 00 | نالعف هنأ ىلءليلدلاولاق ا

 ءبواعرب_ فيتا كلذكوو لاو معلا لسلق نبدق لح (نقن) فرضنا الاغقناك ولو

 نيتلا لعهد ملاك مانام اعدتنا ىلص ىلا ن ءثيدحلا يف
 دل سنع وو

 ثيد_!للاىفو نقلا مالادنيتتووف تطل لنيل راسة نات صيعطلا نقال لاما

 رانا "ويلا ند نيتك ثا نام اى داع لبو عسياعمت لصيباالا

 دل 9ءليلو ب

 دارقو ملا لي افا نفل ف لجرلا كللذكو يزول نققلاوةناتتلا نب نيتقتأ ا هنم

 ملا مزسمناا ذا نيفأو هلوسق

 نع باعث بيدتلا ةرابع
 هلوقو:لا نبق ىارعالا نبا
 خلا شمكسنملا نيبقلاو

 نعو رع بيد. منا ةرابع
 ملا ش مكلملا نيبقلا هنأ

 ملا نيمقلان يب ق رفق هأ

 ودوني نجر
 نةىف دل مكتلا ىفكلذك

 نيدقلاو نع ومالا ونبقو

 هروسماآف سمكا
 حراشلاراشادقعيرسلاو

 هلوخدىف «بلعلّروتال
 ميملاب نيسمقتلاو لاق ثدح

 ررحو نعمأذ ملاعب ربا
 ىيديصم هلأ



 ادكس ةنارق سر وع

 ودعم

 اتناك 3 عكا نان نانانذا 5 حاهللى ربنادشنأونالعفوهودلي وطرعشلا

 (نف) نونلا رح :» ءافاال هو ع

 00 رق نبا سدنع هيو رح أ لوق ٍِ الانبا دق هنو 1 ةفاكَوناكم در فالتخاوهل ةوديد_ثقةشنريغ
50 

 ىيةهو
 ا قال يوودتلا نايل نملك لجل رأسا«

 ىرسلاو بيعوهو قفسلا بوثلافةقيقرا سلا ةديطتلا هللا ىلرعالا نبا

 رهدلا نيو ن هكا ذكر اذك لا تنك ل وقت يردلاو سانلا نم لسلام كلا

 املا نادل محول طدالاق ةمرونينلاو ردنا ارا مدل لت رضو

 اهنينقابتءّأ انةسسع * ”زلتنلذ آبو مكتتالت > 592 تس
 لاق اًهقصءن_ه ىتاابائلا كيلا فعشلا فوهوأ ندع ملد لا ىلءوأمذلا ىلع ران بصن

65 

 ا 7

 00 ديرب و متفورعلاوونلا م ذبح ضماملا 0 ع

. 0 
 3 ايلا بالا ىفرذَلا س له 5 معنبالاعْصتسراماذا

2 
 سد

 ةسيلصأءيالاو اغلا جنا لقوربكلاتونلاف يفتر فاو هبا لا دسبعوأ

 سسرةتانبعلاَو نف فرك اول ةرهدلا نال لعفي ريدسقت ىلءو »لب مهضعبلافو

 ايناَونتو قادر را ( نتن ) مسادقاو يذلا ةيوع نون

 ةكربلان ولا بيلا( دوف تنثبسال أودي 200 1 راع نكون (نكمف)

 ةلقادع دعب ةنسلاو هَسقهتدقلدبز كأن ع ”يسرافلا حنان (نف) الا نحو

 ًالراظدلرفع ماللاوفلالاوةيلعلا في رعت ناشي رعئهبلع بقعا اعاذ_هفلاقةسقلا ف 1

 | نيالا دست هدا دخولا دوؤومنما مشب نس اف ةينمللبوعشلاو
 | ةدح-ارر دا.تزالا ةّنسق ىفههسو هللا مر حج ىلءثدد>ىفو ةعانسلادعبّةعاسا اوني ادعب

 1 نقلا نم َناْسرعَت مهلوقَتذخ ناو لاق نامزلا نمت قولا هيلا رمح قاسكلا .داسحالا ىو هدد

 | نامإلا نم تقولاوهوت تقلا نم هذ أن او ةفرعملاو ةرك-ذلا لاح ىف «/تفرص نصُعلاوهو

 | نات ناسْلحرو ةفرعملا ف هفرصتإلو ةركشلا فه تفر ضف ةنالعقو َنالْعَف باب هتقطأ

 هما و 5<

 2 هم "نأ نادرة تان عن #2 هنأ وامام

 1 رعاشلال اهو

 فراولظلا نم ناسف تتاح 5 امد َقرطأ لاضلا ماك ىوحأو
 م -- 51 . 7. ١ ًًّ .٠

 لاش



 5 (ننذ) :. قونلافرح ٠ هافلال ضف

 رك ذملانال ماني ةلاوهاذهو هدديبس نبا لاك .ةنادقةأ هاون ام ليو فرض كا ذاورصشلا

 روصةمرعشلاةريسثكَى يفدأ ما ىارعالا نبا ىحو رضشلا نان مقتشمفورصمناستم

 ىو ىلرعالا نبا نامه لان ب ولانف ةرصل الن أن ان. مكفس ءاكحا6 اذهناكن افلا
 عجين انفأ وذا: أ أعجب نياأو مك وروعتوأؤادب رين ةأولوأَت وان لم ثيدحل |

 0 مخ ديو هب 2 هىوم

 ءاراملاو هيي اوس 5 مشل هبات قطو

 ه9 2 - سم ع يح

 مت كسأرنآفأ 7 « اتق 0 ْ

 ناقروطنمون لاك ُنَسَللا لي وطلارغشلا ناسا :زوب ابان نسر هبل سَ نعي |

 نضفلاوهوَنقلا مكاني رعت مسهاوقتذسخ ناوي ذاسهلا دن ازاي نسل ظ

 باس هتةلأنامزلا نم تقولاوشو ةسَقلا نم هند أن او ةفرعملاوةركتلا اح ىف ةتفزيص |

 ويكتفي زحل ع نرد راو رمل قفرصتور كالا فه ةفرصقةنالكقو نالت

 ناطيشابتم 1 لك ىلعةنانيق اذ ىبو و رن نيدب بريل .وه.لعهللا ىلصىتلالاقفاهحوز

 دحاو ارو تييلو ول أ نوال لاق وةدئازءابلاو نسال د وطلانائءكلارعشلا
 ما 9 عد هم

 برطتضا ناتو نونفوذك نافل لن غيؤوةقرطو مالكل |سانحأ نهو ببلاسآلا نيناقالاو

ْ 

 لاف ىلو لوالا اولا ن نفت بر صاله لاول 1

 مدمس و د صوم ب م

 امه َسكال ىذاا قال 0 ارت دابجنموأ «انقنمايرهما دوعن أولا : ٠

 رجب نءالىربنبادشنأو ةسيهادلال يقوم ازوهتلاليقو زوحملا لبقو ةمللانونفألاو

 / 3 زومبا نومفالاف

 ليعلاو ناموا لولا ميو دنم ايواء اوما ل
 لوقو ىممالا لو ةادهاث هرج أن ناتنب وىربننا لاق سمت من وثدألا ىمضالا لاق ١

 هس ويا مارد مدرامتسلا اذهلبق :ر ذدق ةرجأ ني اَنآلادجد مب ْز زول انوُمفألاِتابوقعي

 رب نم طلتخلا ّيَرَللا نومفالاو فما نسعل )نم ومالا وعلا ورا مب وهن لاحدقو
 ميااضيأو هوتأمما مانو و ةحابلهلا مالك نما مالكا وال او هقانلاوس ثلا

 نلذكأ نهيب و قلنا ةئسلا ةريبكسلاهاسسنلانمهَئْسَْملاَو ءايشالا هدهد ىمم .رءاش
 4 دلل

 نى اذابوُئاروقِدَتلام اق و ضع نمهضعن رز غمف ىلإ اذا وتلا لعق ا



 0 10 طمس ده ادسفلا سا عع10190084-

 ١ ؛ هلوقوه هنلاراشأىذلا ئئعآلا تهوىرب نا لاق ودعلا نم قدمت[. ئذلا ل خحلا

 |ةدلبلت اح يدا 01 اهتائتعلان مانمد رقت كيو

 5 ا 1 3 -

 || لات اهدرطاذا انفاهتفي ّلئالا نو درطلا نقلا وان رخإاهدحاو ناز ةرماو هر ىراجألاو

 4 6 ازد أ افو نفت اشتو * اهوارتبلاطو تعد نُعسلاو ىدعالا

 .٠ لاق نع يهمك هتئعاذانهشف لاذ تنتفخ كفل ورطاذا كتف
 اًندِهداعرهمدوكي ىح انقور بالنا

 أقاويل كى و اتا ماي أنف ىرهوما لاو

 : | نمتوكيديتتل ندرك ةنقمةأرماو ديما ل اوربا لغينلاوُنَعلاْنل اولطملا

 ان رةدالوط مب 2 نيلاَلاو باصسلا وأ اذكو هواوي
 9 سا

 |[ بوش هلا ىتهيبيضَقلانصغلا ليقو نسْلَقلاو 2 درعلاوقراشلانَلاو « حاملا لاك
 لس اساسا و ع

 | ما تحبوا ذهب واج وبيلا نانفأعممجباو هم َبءَسئامْنيسلاو

 كي ارغاشلالوقامأو 23 ركل نينافأ نم مامزاهل » رف دير عاشلا لاق نيناخآلا

 2س 8ء.سو ور مهو م5< ه ع -

 أ 50 ملائكي كاع #ِ ىتدسمثل |نرقرذنأ انما
 أ اهقانرأرامانفاينوصغلارتسناك اهقورأراهراتس سانا رتست اهمالانانفأَة-إظللر اعتسا هناف

 أ لاظلاغ ناسا | ودول عتدل وقىفةمر علاه سايقزي_غيلءنانفآلا هل ءوطءا ودق ةر عش و

 ا أ ناولثات "ا ناسغأ" ودمعي هرسف تيهلاو 1لاقو نايا ىلعناصعآلا

 د م م 5 2 2 ا 30

 ْ | تدرأاذانانآلاٌدحا وروصذم هو لاك نئعو نءونئسو نساولاك اك ف دادي .تاهدخاو

 ا ا لاه نانفأثاذ ءاونقةر ثور عولأ : يفاهدنحاوفناضُعآلا اهب تْدرأ اذان كناولالااهب
1 
| 

 || ىهففاقلاعا وقامأونانفأتاذءاوُد وءانقةرصشبلعت ءانقريدقلا ىف جيني نكودسسعونأ
30-7 

 | يعْشلاو بعُتلا فنوكتناصغالاوناصْعآلا فنوكستُوُسلا سس هلاونأ لاق ”نزوطلا

 ٠ ا نوكتلاناديعلاُبْدَتلاوَبْدَسلار مشلا عورف نعنع وغلا هذهى مةتوقوسلاف نوكت

 د © ردد وه

 0 اقاوم لاغرطتسوا بدلا دنع عطقاذا عْدملالاقيونونُلاف

 ةس يصمم .٠ < م

 تل

 ||[ ةصاوتسقانرل مو بكار يتلا ورش سيدا لو لا

 انشا 8 وف هلام ومسلاف ناَنسْفرِعَسوءاَق كلذ لك ىفسا.قا ل و هرعشأ| ةراثكء اون

 ا

 1 نمع لقلت اوان : رادو هتيدارلاةيازاذي ىأادارب ربا بدسم عذجةاف م ىلءاذاري *

1 

3 



 ان (نق):' ٠ نوللافرح « ءافاالذف

 رى < و

 هريخصت ناكل نان لثمنالث ناكر و هته طقس .و صقت امهملا عجرب ريف نإ ءلفورتغصت فلوق وق ”كنال

 ىو

 مهلا ف .الدشنأو لك ىلعانوافلاوداز مهكلو نحل

 لكن ءانالق سم ةليف »* لاقل بيشلا عفادت 03 ليرْمْلاَل طايع.

 اها رصمراندوَنيلاننامفتفوزعل وكلا مالا تفوانن اركب نسف

 رئي دوسألا لاه ةهظ نود رق (نكلف) سد يامال مولانا

 ىلباعملانوكل ية تناك موقلا ىلع * اع فوم ارسل اكو .

 2 وع و 0

 ا ةمظعس ا ىهؤل بالا هال هنأ كلذ

 ةايقلا طر علا ةلاولاكلا قلو عاونالا ىهو توا دحاو لا 6 لوتس كوه

 دغئاولا اومالات َودفاَننَص أوتار 1ك وفات :رلاقدن نوئفالاوه 7 و 6

 م

 ريس معان نق لك #2 ملول رهدلا تديرادق +0 اه تدع

 8. 4 م 2 م وسمو 7 /

 بئاعلا أت ع نمل جيرو كاغفنقلاو نةدعبنف قود شى مالكل انا د لسحرلاو
 -- ءءء 2

 دود شنأو الكل نمنوُشوذو ضارتعاو ناعوذن نقم نكمل عبروةثتأ او
 هم مهد"

 وهوننافآلايةاجاذاةحلشتقو هعيدسق لسسلنئئاَو « هلفمةتعم # هتكلاتلزا 4

 بوفون قش لدم
 سمس ©«

 دب ديأاهركب نس ةقارهل ال !لثم » مج اندرولا ماقد عينيفاق

 نس الباب ذا تطخوهنيدح فلج مهوتجت يبل ذهل قدوم سف ثلا ١

 هتموصخوهمالك قلح رلاَتفا عهلوق وق مراعتسم تبل نهفات أدب ز وس |لثموهوتلاك

 الامم ران معاهقوس واقدر اقدح اذا بقشان اراجلانيفالاقن . هنال فرضت عسؤلاذا
 هم .ةدهم

 نأوهورخ :ارسفت هيفولاهد درطأ انينافأ اهدرط ىف نفد وهفةماّةتسا رغىلع و ةماقت_ساىلعو

 ىعمباف يوك هتيستك اوهتيسك لثمن وكيف اهتدرطاذالبالاٌتتَكَن مسا فنك توك
 همك قرد انا قو طاقم ريغ ن منال لو عم هناا تصفي ودخحاو

 مو 295 مد

 دقلوالا اهلى أديأاهركي عمو تتطَبْسلَوىأ دبا هركب انث هلوقو رح فرحالاى ديال

 عمل سلما ناو سانلا ن -طدليخ "الا ولا كولا نم نوُدق فذ -خ أنفو اهعمشحوت

 ا و ا تايم زترتل

 ىدربلا نوكلمفلا هلوق

 ىفاك تفزلاو را ةلااضيأ و
 ها "لمكشلاو سوماقلا

 هرم



 (ناف) دوتلاترع * ءافلال ضف ع

 أم نسمع وقدراملا لاهو بصن وحر طفل لقالفالاك ىذماذا وهالفا كلذ لك لاقف

 اولق لذا و البق لقا ولسق ألفا داس قب نس لوف حازب نا ةدح ىلع ةلك ابنكلو

 مهضعب وق ةتالفالوت اود مس ىف ضعبو لق َنالفايل ذأ ألفاناك نمفةأرمالاولافو

 أ ابق عسبلا نولي ود ونالفانينثاللو لبق أ لفانل جرالي مفعل لاف و ىل-,فاثالفا لوق وقد

 لاوتؤءاهلأا وءسصتف :ئامدار أ هلالتدح اولا ف بصنَن ا ثالفابو نانتفاو لبث ألفا آرمللو

 7 د أ لففالاح .هزعهللالوةية#ما.ةلا ثيد_ىفو خمجالوي وش الوالى ربزبا

 || اهوهنلامخرتناك واو ماللا نوكسالا لاقيال هنالا-عخرت سدلو لاق نالفام. امءم كروس و

 ا
0 
1 

 ريبغ قءاجدقوءادنسنلا باب ْتمرا ةغيسصى هاغاوام>رثتسل هب وس سلاف اهومذوأ

 ا | سل ىره ةزالا لا ةئاقلمالارسكف ه « لكن ءانالفذل ألح 3 دشنأو ءادذلا

 ًاظنلب ثاوماوعيهباونينئالاودحاولا ىلءاهتومقوندسأونبف اوثيفةدج لعلك اه كلون الفن ا

 || فئلالاو مرتلا نوتلا تقذف تالف .>رتدناموقلافو ثنود وعموم و ىثبمهرشغودبخاو

 ًارانلا فو راما ىلاولاقةساسأ ثيدحفو يلا ىهذم ىلع منو مالا عفتوابخوكسا
 5 هود

 ا | لامالإ .ظانالفث )وتلاقي وابل جوزع ةرقوفمت تنكر لفى أ هللا ةيفدباتقأ نامي

 3 | ىو ريولامالوُد حنان الا ناطيشلا ناكومشي دصتو لاق ًالملخ ناطمشلا انالف ذ ذك 21 9

 ا دما غلبن ماسالا ىلع مزعناكدت ًارامدتهن ديلك ًايثاكهناواموغملاظلاوه طعم أ أنبةبقعأ

 ا نمةيبقع عتشسافادبأ مك ناوتلس أن اما ح كهجونم ى و ةسيمأ لاف فب

 المس دللا ىلا لوسرلا عمدت او نمآهنأ ىلةو امدتهيدي لك اةماسقلا موهثاك اذافمال_.ءالا
-. 

 0 لفو# اوغاوناطيشلا لع نمةيمأن هل ايتالوقينأ ماليا او الاخ فاخن ةيماذختن لو

 .هلوقكرعشلاى الا نالف هبىعي ل لاقياللاقثهيويساماف فوذحم لكنا

 ءادبنلا ىفالا لمعت_بالف نالفع نمفذدخت ىلا ٌلفابانأو * لثنعانالفثل أ ةمجف ا

 ىقاولاةوهلااوسسننطين الون ولحير مس اًنالفو لجرايءانعمو هانا: لوقكوهاماو لاق

 | ريسدو

 01 ةريجايمن ويل ام هربدقت :ٌنالف ليلقلا ةفاضا لكنعهبن وني لااولاعأ6 ينال ببنالا

 ٌنالفلوقلااذهّقعةريغضتو لاك واود ند نزل لصالا قوه لوقب ضع لاك

 مهل وك لكن لكما اوقدح والاقا نايس ريغ اونابسأا هلصأءامل ا هنمت فذ ب ناسنالاكو

 - هس » ©#« سد

 ةدئازتونلاوهرخآندواووأ اناس الفلا هنأل ديلا نع قوزو ناس ..بنابعو فب ىع

 تس

 كال



 ا (نلف) +١ نونلا فرخ « ءاثلالصف

 ىفّوكف ( نكن) .ةيطق ى أن طق دل نسل لابو ةناطَقو هبط د هوداو هسبلا تْنطْبل او
 رع ماا عد -- قدح

 ِكِر 1تننظامدعب كتوم وعد ئثلا ىلع فواتلاوهل_.ةوٌفْولَت وفسأتن كك "و ىطمو لي ب دكتلا

 رعاشل لا ْمدَلاوليقو هبترفظ

 نام 9 37-0 هفيضداز هناقنا براشالو 0 1

 ىف ىذا نراخالو هلوق قو تافام نع مدننا نكات تلافثا ىلءةمادنلا ل.قوةمادسنلا هلا كارعالا نبا

 بيدهلا د هموقق باه وام ص اعاذا حاير ةلااهكرت ةوءاد عملا اهيتارءاملا نمد لمَملاعلا لشي دحلا
 ٠ و واق ةاسع 1 «يعهس .- 9 4 م م8 سم

 ميقو نو وكس تولو قبة س در ف ايعللا نومدش ىأنونكف د سعوأ لاق نونكفشس

 نقل نوم مرجع لاو نوهت ىأتوهكهت خاطف هلوت دهام لافو نوُنكَف لوقت
 5 هةمعس ع همس 8و« ءد

 ةيؤرلاو# تمدنت ىأ تنكفنو تهكفتفارعالاننا

 نكتة جباحالا كدنع * نقبتسملا فراعلا ءانرسامأ طيب

 هناك 0100 (نان) مع ًقاودحا ورفعت لوبا نم تفكر

 ةسس 9

 َنالقلا تنكر نرعلا لوقت نيسمد » الاربغ نع هناك ُهنالُعلاونالُعلاوْنيبمد' الاءانفمأ نع

 95 وم <

 ءادنلا لاقي .وبلاغصان نعد ب وعنا نعتي نفح ارمسلا نبا ةنالفلا تلو

 رغىفكلدءاحاعرولاك الفار اولاقلا مرت ناكولو ميخيرتريغل نونلاو فلالا هسنم فذصتقٌلفا

 وضم غأ ب

 هانعموتاوصالاةرثكةِللاو « لكن ءانالفٍّ بسه كيف .« مصنااونأ لاك ةزورتشعادالا

 سانلاوغق لاقي لام سانلا نم الاوت نا نع نا ئالقو د افو نلف ءانالف كلسمأ
 اذ_هلاقي ماللاو فلالاهف نك ل ناسا هيىماذا ثدللا .ماللاوفنالاٌمتالُقلاونالعلا

 تدسناذافةنالعلا هذ هونالْقلااذهاولاه لالا هيام اذا برعلا نكلودأ 9 آل هنالْوَح [ثالف

 ريسهيماللاوفلالابو ةركن هريصق هقحلت ىتلاءاملا نآف هما بسن مم الك نالالُلاّنالفتلق

 اذاومالو ىلا ريغ هماق نيد الا لا اذاانالف تمقالوقت ةتنكملا با ؟ ئث لك ىفةفرعم

 نالفميةرتفدشنأو ماللاو فاالابهتلق عاملا ن نعت
0 

 لكس تأهب ِجأ هناف < فاي وهل قاذاوهو

 لونا ومهناف « لكاهيوهللتقاذاوو

 نب وئنرتسغل عفرف 0000 القا دفا لاقا رتونأ ه-ءماو رامف ىمدالالاقو

 ءاهلا تنثأتكتسف الفا لاكن مو * لاي ىلئللاَع *« :تيمكلا لاق ولما مقلاقف

 (رمشع ع اس برعلا ناسل - ,1)



 نسرفمملا هل مكستلا ىفداز م
 ريثكلا لوعفملا ةغيصب ىا

 ىيل_ثمو ها هجولاومل
 هموم هأ سوماقلا

 ىاءافلا ضي وعرف لود

 ىفام اههكفونيعلا مض غم
 .سيعض* هأ سوماقلا

 باءنم لا نطفدقو هلوق
 انطفمركورصنوح رذ

 سوماقلا ىفامءاغلا ثملثني

 سعت“ ىنأ

 (نطف) .1٠ نونلان فرح. ءافلالصف ك

 | لاا ةببلا نوفا: يبل نمر مرفاحا لدتا نم نسرفلا عضوا لاقي
 ' وهتاشالىذا اومدقتدقوٌت سرق نماهالةدئازنونلاج ارسلان بالاك ةاشلا فريعتسااعرو

 وذو معلا ليلقمظعسرلا ةاشنس سرفولو ايش ف ورعملا نمير هتالتيدملا ىفو فالقلا

 هيعمل (نعرف) عارك نعاهعطقيشلا نصر ل 0 ةيادللز فاطر غلا كح
 ملء كقءد ذه

 ' 2 110 ام ىاطقلا لاق هرشد كلمن لكنوعرفوربلاوربكلا

 اي "6

 4 3-5 . نافكبلاُةَتعارعلا تقرع 0 توم باعتأن نءرحلا شو :

 ٍْ الياجاو اوم نال 1 تام و نغتك رك 3 رافكلا

 - «-ه؟

 ريصم للم بع ةقجانإلا 006 0و
<7 2-7 ١ 

 ست علا مهم ءمامهم

 هلا قو ريكو ناهدىأ ةسعرتو وهو نعد قو ةنعا اراء وعرف تاعّلكو

 3 م

 ع رفاقبو نم يهرمن لاق ةيوعوفلاعوردلان ةيجلا ةمالا هذه نوعي ذاندخأ

عد ولاخ نبا ىح ىربزالاق حاملا طبل ةغلبنوءرفلا ليقو ىنوم
 0 مضنتوع ءرفءارلا ن

 ناو لك نوكيدق لدنيا حام ءاكح رهن مانوُني (( نشف .ةردانةغلااغلا

 ٍ مهلك طفلا «(نطفإ) يأ نويت درهم ل دوثنشيلا ءانبلا |اذههيوسس كح

 ٍْ تطوي جتفلاب مالا انسووختناو رشا وةنطنل ان نطل جرؤةوابشلا ضنا 1

 1 0 دك - و) مورو هد 2

 ةو ناو نيطفو نودو هل اناقوهف ةئاَطَتوةناطتو ةنوطفواطفوائاط قؤانطق نطقو

 1 ىاطقلا لاك 0 يار وشمس ونانقوتن اًطقو ةنطفرسكلاب نطَقدقوةنوطقو ناطقو

 نوفا هعركتاذبَبَط 0 ينس طيس بدخملا
 ةجاضأ 24
 © 93 م

 انمار هقارمهك يم انقلب كوتا يال

 و هد ةساس وو هم

 نظف ةزاوج ظشطم و * معلا بغل نونطف» ال

 ْ | توعنلا نيله عنشمالؤ اعنا نر ٌنطَقلاامأوثمللا ه2 الع امم طال

 | لئلا فو ُهَمَابطقرِمالااذبهل هقول لقال اناس أَّنَْقوَلمقذ لاسقي نأ نم

 ْ يارلا لات: سحبار ثيدحلا هنا ملا نأ ؟ةراقلا ةراي لاةرقلا نطل

 اولا نهنوديولقاهيلا * ثركرَمتيدملا قاتطاقاذ



 144 (نشنز نوتلافزح + ءافلا لصق

 ةنئرفلاوتاركأعخباو ة م ارا غو ءهيسح الو لاقأ ةمقريتأ *ثوننرقلاديرد 0
 - عملو ور

 هةملعممف#4 تس 51 رووح انس يرلاو دولا ىو: مهل ةروت يا |
 يي” سو

 © 6'؟

 اان 1 و 0001 وانمل ىو و 7ع لططي قاهشْسكلَب طسولا ىلا بن اوألاةمومذم

 مدل” هوث

 ىهاذايرعلا شمالك وأ زيا كلذ مسي وروكذملا نفل اذه ةزانسحةيراغلاو

 * فرشلاةك رخل ف حاطو + حالا لاق مظضلا ظاغلا لج رلا فولو ءارجلا ردا لثم

 ديعسوأ (نترفإل اذهجامعملاّت١دشنأو تنالكلا نموضضلايأ روع ربنا أ

 ةمآلا قترفو ةبلرفنترشي تالف لاقي هسيفشاغهالاومالكلا قيمت م ٌّبرعلاددنعةتتوملا ا 202 « هوو همو

 ار دم رلى ذود ةزنأو بيحان ىأر ل عال أ مدبقت ا دقوهسئازلاو ْ
 يهدد و 7ه- م ا و را

 هلقف م وسللاج اولكر لح رلا ترفو ةسموملاو كواولا كاذكو لاق دقاق |

 ةمالا تست برعلاوىغلاةمالا نباوغو ّقيرَلانباو قرَْلا ةسمآلللاقي ارعالان نا ايعابز |
 سادسا

 «مءو 2# <

 ةنبا لوألا لاو ىربئبا لاغير ظ كلذك ودنمالا قي ةنلعت لاقؤ مثلا نالاةي كرار

 لمن ببشالا لاق كر |

 انكشداامتوانا شبا « ىقترفبا ثمخبلا لاهاضقانأ . |
 8 ادهم 9 همس

 اهممئانحلاو 3 ال انهص) 53 ىف ةرفزبا تتشردا ١ قارا

 ا ,و 2 دي 89 0 26 - سوم

 اًمادزَ قلعلا تنخنأءارج 7 ركام نافع الوم

 قرف تريقه ذ د قرت ناو ناهس ننس ارجث علم تناكوتنالاد ارتب الاق

 ةغباتلا لاه ةألمعا مساروصقم

 فا ودا عالتاف كراج ٠ *«عر ايلا لاو وداع ظ

 هللا: ىذلا ىوَدَعْلاَنؤ دن روز هيف ةرصاح ذقمزاخنا ناك ذ ذوزلا و ور رصق اضيأئَدرفو |

 اهم ىثةنلاب أدر نوجا ةيادلا َنيزآدقوُدسلانْويرفلا (( نجرف )) دنا را ظ

 ّض نيزارق ءدعج وبرغم ىمعأ عل ةرطتلا بعل نمناذرغلا 0.6 م رمال او

 قروك دموقواشالثسان نري وسهل سكعا اؤدبعسألاو هكاسز زفلاونسارلا (نسن)

 ماظع نهوىتالسُملا نار هلافو ناقه ود وةشنؤم ى هو ريعبلاٌنسرفْنسرفلاوهعضوم
 مداد ع

 نار

 جل اماعط ىنرشلاو هلوسق
 نوكسوءاغلا

 سرغلاو عطنا ءارلا

 فاغض ها

 مفي ةانرفلا و

 خلاب رعلا دنع ةثترفلا هلوق

 ىف م ىشملا ف براشتلا
 ها "”للمكشلاو سوماقلا

 هدوجونك م

 ءاملا مضد ىسحوذافعدل وق

 هسيلع صناك ارو
 ةيرشلا ضرأب داو ت وقاد

 لاف نامطُع و سعرا نم

 ليلادبعنةناك
 ىذوخ دبى دعس لزنم قبس

 8 تّ

 حعارو لل هتسمءوبولدلا نم

 اعر رو نامّزلا هنما ةعام ىلع

 حلاص هرهذدلا ومانالاهنانسع :و

 ةعغالا ولا ىراذعلا طقس

 هسياعاب جي فمفرطلا نم( ؛
 مارا
 هسيعكف وينك هإ



 نانئفلا هلمكشلا قدازا
 نتف ة.شثت ىدعلاو ةودغلا

 00 تم
 لةمصك نتيفلاو ىسرك تف
 قءتمو ها ناعلا

 ىسعع* هأ سوناتلا

 ندفورصقلا ندفلا هلوق

 اهئمماشي د فت لبالا ئارلا

 ىف ل-ُهمو ”هلمكت ها
 نيدفتلادازو سوماقلا

 هيمعم ها ءانبلاليوطت

 ندف) قولا فرع * مشا ليبي 44

 ديلا مدآنمل ناينوكي اشواق اركي ناب هل وها درو

 1 ناو وثوُكلا نكت « قرن انفلاو وك ُث
 ا قو ةصصجتم . رعاه االوديردنبا لاق باذن ْلَملاو صل 0 5905

 ناقولام ثيل لمد اذنكم ىرعزالا .(نغ) باذلا لك أىلمماداذال جبران
 هرم معا

 ماين نرعم جيفالا ن منالاع فمنك الاون ف ن ملاعق هنظأو لاق عضوم مسا

 يعامل لاكي ثلارصقلاندَل (نين ) ةنوصك ارملا

 م هر

 اني تلا ديلا نقلا ساروا 8 اهداتقأوىدبلاجت نب

 فاق قلع ناتقلاو لو طد دمار #2 مورلااهيادف ا نار * دشنأو ناد عماو
 و سن َض

 لاققدا فاك اسفة ةلذفأ عماد ترجل ٍئارتلا ف نيرولاةادأ ع مصرع لادلا
 0 اهدهلع ثرصفنانرق 1 ناذللا ناروثل انا دلة و 1لاكوز وثلا نادم !ليقوديد_شنلاب

 لاينر عل ناِدَقاوِرَع 3 تادفامهنمدحاولللاةبالولاق

 ديننا 8 : لمْ فمي لحل ىدصملا فيلو أ ندشن أ بارتوبأ
 م 29-6 وس هم

 . روتلانسلوانا دقرح « مطلب سداو ناج انجل * ليالابب سلو ليالاكدوسأ

 00 ءالانبا لاك َناَدَعلادِدسَو ةييفاقلا ىفماللاوءا ارلانبب عمش

 || ينايوبنسمرك ذىربنبا لاك فيفضل, نا دل باوصلاونادببلا ةماعل لوقت تاو: لاو

 ١ عام ف نوكنت ديد نايعلا لاو ةندقأ ىلع هيعجبو فيتا, ناد هباعص ا هنعءاورو هك

 .[| اضيأوغو فراعتملا غلبماووذديدشتلابنا ٌدَقلاامأو لاك ٍفيِفِدملاِناَدَقلا اوطْيضوْناَدَنل
 ا فيفذقلا,نادفلا لان يعة#ه-رتيف ىلقصلا ن للا يأن ع ىربنبا حو هيثرح ىذلاروثلا

 مما

 1 «(نيفررحأ غيض َلاو عضوي ع رولا اضن نيب دشلاءامنرمي ىئااةل الا

 1 ارتب ألا وبلا يسغوهومعضومىلا بز طيلغرإ وهو فر هيلع ينال

 - ا ه7

 ىلا هيد حده كذسملا

 مةلءدودس هو 4

 ليام ٍفرفا| نم * تالكعموءوج لال
9 6 

 هليقوةسددحلادوعي ريمضلاو ءايلاوءابلابلباةيوياوصىربنبا لاق ءابلا, لب اقُت ىوريو
 و سرك س  3وهيه .٠

 ,ليلبةيم انمار 0 سدت فايضآلاس هرعم عمق

 | عنا لاوثو هرم داو مامطفرغلا ليل !لاقو 2111111010

 ديرد



 زعلت تلا ةددحاولاق» واتدتفاك ناتطملا اورو 5 هوصتم نونلا كَ ار روءاهلا فدفع

 لاو تيمكللا تدن « دنأورطجاوبستلا تنوع فر فدو لابعد كوي زو

 و- عمو

 نعل دينيا ةنو سا وسولاردصااةَسْفو هنق ةرح أ اذا رانلافٌفيغ را ٌتَتقو فارخالا

 تان هوملاو 0 اونَسق يذلا نال وزع هلوقو ربقلا ىفّلّذسي نأت املا نشف رراقلا

 ىو ا مهوُد سيلان نوفل ةودخألا ىةَدكولا ارانلامهوق راش و

 مهوذسعو مهوُنَهماىأرانلابمهوَْتَقلاَفتانموملاوننمْوملا اونتف يذلا نا نسما تيد
 ءودعا ه س

 مهالّساامىلعمهعت 2 برأ تن رطل اان نينم ملا هديسع نام ىلاعتهنتا لعجدقو

 م-هو انمآ اولوق»نأ اوكري نأس انلا بسحأ ملا ىلاعتهتالاق 2020

 قدالا«اليلا عربا مهلاومأ ومأو مهدت :ىنولسال مهو ريسغتلا ىفءانجَّنوسفبال
39 - 5 

 ىلاعت هلوق كالذكو مهتاعا ةفيتست د1 جنو هوت ال مهو لقوهريغنمناسعالا

 انعاش ف ورا نيكل نءاربت ىاعتةلوق واْشْلَس هاا ”ريتحا ىأمهليقنمنيذلا اًنسِدَعاو
 قو

 75 يسدمعمل س

 انمى قلخ سؤلا ثيدحلا فو مكنرابتشاومالن !نضامااطاربجم

 9و8 هم

 دك سبوت دوعي م بوني بنل هقا هن
 مالا ندم لمختسلا تحتك حدو هركملإر ايما هج رخأامفاهل امعتسارثك د قوزيثالا نبا لاق

 ثيدحفو يكف ورك ناو ءيثلانعف فرصلاو ةلازالاو قا ارحالاو لات قلاورغكلاو

 ترثك دقو ناضتمالا ننقل ن نور سيما ربرومقلا ف نوت مكناو فوسكلا

 َ وُ ىَقشيِدلا فو كلذريغو تامملاو اهل ةنتفو لاجدلا ةننقو ربقل اةنئنف نمت ذاعتسا

 0 رك ثيل نورك فرو رتسروجؤ نوى |( ىنعو

 رعهلؤقل لون الامالو اله كد مالت أك نلف ألاقفنسفلا ن.ذوعتي الحبر عمس هنأ سنعللا

 نابرضىأنانشكامهو فالتخالاولاتقلا ندر لو ةّندف كس زالوأو مكلاومأ انفال و

 3: . 7 ةدعح ىنب ةغبانلاف نانؤلو

 لءاقوهواضد هتف أ امهفلاقي وهما اذا

 عادولاتذ افهتعاس * هيلع يضْمناَتْكامه
 معا ض

 لهانلارج نر علوقَك الار عو أ ىوروىتدحاولا ٠

 ل يىووصس سو ووسع

 سووا نانتفش سعلاو د اهلامإو ىسفتى لعام

 لاقد عس وك لذ لاف ناتقو الاخ أت اهلا تفي ن انس ريغداو 1 ةيخاننلا نقلا اورمع وبألاق ١



 اذكه نالملانمهلوق

 طبضو طبضلا اذهب لصالاب
 فب بيذهتلا نمةضساىف
 ها هر رحو”هلههملاءاخلا

 هوروعف

 (نتك) ١ ةفونلا ف زحي_ه: اقل ل سف -

 هانعتمهمالك ىةّشفلاودصقلا نع هتلامأءانعم مهضعبلاع انالْةنالفتَتمواوقو ىرانالا

 ا لاقف باعت هرسف ميسحل ا لاّصوهنمالا َننت اميه سيلع منأام ل بوزع هلوقو قالا 5 ةليمملا

 ا , هو 5 هد
 ودا لوبا امي ىدَع :ورانلا لخدينأ هيلع ىضقن مالا ونيت نأنو رد

 هوقفلالضالاةنْشلا ليقود فاول نب رداق هيكدعب تاك اعمادعف
 ع «نينتافب هيلع نأ ام

 1 ردا هاله زال مالدي ام

 | نونملا ُهنشفلاو تك ن نمنينسنعنواو يد هب لهأو نت اهب هيلع منام نولي زاخل !لهأ

 | لامه لات كلذكرفكلاانههتةّمفلا نعم لفعل نمش ةّيتفلا وىلاعت هوقو. نوُمْملاكلذكو

 | ةتثفلاو تن نوككال نحره نونب علال زمتلاىفو فكل ةنيفلاومديس را لاك ريشسفتلا

 | نآزوجيو قصحاونألاق» هرذك ليقزهتعتشف انعم قدها د ينمو لجوزع |وقو ةوْضَقلا

 مالسالا وأ نينمؤملا قمر اغكلا بي ذعتوحخباذهل نلوم اودع هنرهظي اهتاتشا وكي

 | ىلاعتدقلائضرقيدصل اركب و اكتفى بذغيءاسمرلا ىلءلالب ىطماكناممالا نعم هودصتبل

 ا مكين حْمَحنا ىلاعن4 اوقهنمو لقا شفا لانقلا نيفيا عقب ممّا اوهعّدعَأف نع

 | قوسين مستو وعرت نم فون لع سنو ةروسف هلوقكادكو و لاقاورفك نيدلا
 ٠ | درطاولتقلا توكيملافمكنويلالخعنلاىرأ ار سوعيلعمتا ىص ىبنلالوقام أو مهمتي

 | | اهتاوهشوانذلاةل لينه هموعأ ؤاو ياش وتلاعب لينا

 0 0 الهال اهالمعلاو تر" الان مالت م
0 

 س لوم و م دوو عام ةرمد دس وع 90ه

 0و هوقو ياهي

 | ساق زانلابقارخالانَقلا و هوركنملاو باذعلالاَرئاءْنوسَْعُي ليقو داهم ىلاءاعدلا

 | يار ةراخا هي هتصدق رك ضرالانمْيَتَتلاو هقر أ هنسورانلا ف

 ش مرت وقم دولا ةالالاقيو نوُمتو فدا نعراشلا هنرغام كرمت لاذ نفعمباو

 8 تكذآلانب سيكو لان ةقرضامد اوسلاىفةرخطاك

 ْنوُسعادب اهانة ىلع« 2007 رم نئانلاك سارغ 5

 تبَمكلا لا نناديب و ةَتقةدخاولاءوعب لاف وةّستقا املا ةدحا اوناكو
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 انيق طاوت س مرسلا 5 وأنا ف الحا فب :نم اع

ُ 
| 

 ا
 ا
1 
1 
 أ[
| 



 46 (نف) !"ىردلا فول « ء«افلالضف
2 

 ٌرصِيِعَسَفىلاعت لوقو مفاناول وملاك لوعفملا ظفل عردصملا غض م |[

 ءاملا نعمة دسعوبأ لاق نونا ىلا وتلا ىدم قص وألا نوتنلا مكي[ تورنتو

 ةسرعلا فز اج كلذالوا ودابلا نوكتن أ ذوجتالو قا ونألاك نول كلا هك حرطلا

 هلاماولاق 6 3 وعفملا قءعزدصمن فلا ىو وهن ودق نأامهذحأ ند بودل نالوق اوقهفو

 ميلان هكزونملا زول هوز داىادواكتالننا سلو اردو الو

 حب نير يلا . 99

 ةسقرفيفىأنونجتانيبةيرقلا أف نو راصت ووصف كاشلا لوقلاو نول اوهو ثودفلا ١

 6 ةدئاز نوتغا امكن اوقىءاملا ناحادعأ افو ىفماةمءابلا ماق ًارفكلاةقرففف وع ١
١5 

 لوق_هّلاو فول ءاكرد_هموهو تسلا نوما لا اديهش هللا نك لقىلاعتهلوقىفتدي

 هربخ ل ةاموءادببت.الاب عفر دوه نوتمملا ىفزابملالاتولاهت ةريختنوتفملاو دارك ٠ْ

 ءابلا تناك اذا ىربْنبا لاه فرظلا ى ىنعمفلوالا نال رميا ىلعو كرو رم نع مهلوقك

 نوُسلا ندع ردصمنوتف افةدُثازريغابلا تلعج نافردصعيدلو ناسنالا نويتفملاف ةدئاز |

 منالاو لالا ةنئفلاو زيبرا دابأن لا وانا ىلا فَلا فاو |

 ماهل ثيدحفو ةبلا قفص داع ل ضيهنال ن اطيل نئاهغلاو قطا نع لضم يئاغلاو ظ

 سانا نيف ىذا ناطبسنلاُناقلا نانتتلا لع نانواعت :مرعنلاو لا مهتما وخأ ظ

 ٍناِطيِِبلا ىلعهناعأد فيلد نءءاخأل بج .رلا ىهماذاو ىصاعملا هيدي 00 ورغومءادسخ ْ

 عجورصللا ىلءاونواعتي نأ مسهل ىجبنف موقد طف قفل ضرِعيىذلا صلا شيئان ولات ْ

 نيبال نط نلاومودح اورون غفل مءامينفاممشو اغلا عج يورتيزمباو نانا | ظ

 سنار يلو 0 يا |

 هلو ةددل 59و 8و 002

 نواس رك يعم دابا يقسم

 معمم 5<

 ليقول لاق »ً دس كوسم ارم الأ يطا ذتل

 ْ تاب تنال ل لاقفرخال تانودراولا تو وزغ نإ ابوح نا ْ

 ناك اعدل زفر يقو مالا ف ىأ ةدقلا فاوطةسدق هنأ ىلاعت وهناصستنا لءاقرشصالا |

 نبا ناوي نيوكنوج أ لليَسْوأىذلا نع كآوبْلاوُذكن اول جوزعةوقدنمو هلع



 نفض . نونا قوي 5 هانا لم ١4

 ْ نفيس باص اونظ داوي . رول الو هيجل

 550 نيتك لالا 0-0
 وو ه#) ام مدن ةممس»
 14 مسملك القدقى مافأ 0 * تنسف نما ىهل تنسق نل

 ْ ساو فنحن ممانعمسا ذهىمدالالافو ئقنبالتيبلااذهلا قي وىج نبا لاق ىربنبالاق
 ع --5

 0 ف دوف ب يفزع اخوي زون زب اوركيد

 اضأهلوقو 0 نتا نيدلاّضارعا َّنْضرعي
 2-0 م جا

 مهو و

 ديالا تفك فسول و دوادَنينسلا ضع قىفا

 اهنةدئاز نة نر انكتب لام يمضالا 522320010 نزلا مسالا وأ حو لاق

 70 اس ساعب راوج ننوان نر تع تلاع مشألا تنب ورغمأ ىنثدح

 والام طا

 ١١ سم لكىلقدقىدصأفاديعس و«. تنتفأس مالا. ىهل ىنتنتف

 1 ل * قرتشاو از لاَ ياسو
 هذ و 10

 إ 2 دعس. 5 فلاب كي 5 رشيد تاةتالإوممل

 زيبا كج بكد يملا ولا وبأن أ

 |يصسر تدق رت ليمنابل نع كرهزالا نو العاق مديرا

 |ةقتكادفوزومتلا دارا نانو سيل نفديزو لاف ةفغمعضةغأ ىهف نفق همن هتنتفام از لاك

 ةئتفهشاصأ ذا نوُنَم روف :لضأزلا فا نيتنو نانا أرذسلاون لاك 791

 || اهعتموامزالجنتفاوَدَعَف دوو ككاو لانا اذا كاذكو وتو لاس بهذ
 مهلوق نمو ىدعتيالو ىدعتب نانا اضب ولا ةيدرل مانو بتم هم يد م29 ل« هد وو 6-
 رعاشلا لاقت تفس

 انناكاهبداَوُفىَسأم « انقل عيطكمالكلاريخَر ١
 سس سال



 و

1 
1 
 ش
: 

 لحلو (نتف) .  نونلافرح ه«. ةافلاونيغلا لصف

 راصْمالا ةئسعلالَدسعلاو لاهو ءارضملا ةضدقلا لمار ةئْمَعلاو عمبللا هسا نوكيؤوأ

 هديسن الاه فتلمرصث نيغلاو ةّضَغ ىهفءانعتناك اذافءامألب لمس اىفو لامتا يفةغتمملا

 تورت خ حاملاو للم خوتم كم سسك مهر ب عضيامبو ١

 و ى و: ركد# ع ه8 ا
 نيغو ضف كلذ ل عفا الار ذنافلا تربك وشوموُملمش انا نم بهذو لف ا

- 

 056 لجرلا ىلع يغو ساو هيلعىطغبلق ىلع يعل بقوةوهشلا هنا هتسيلق ىلع ظ

 ووم 7ه< ماسلا ا

 مغلانيغلا ةيميعبس عوبل اىفهللارغغت أ ى> ىبلق ىلع ناعما هناثد د دكا ىفو هيلع ىلفغ ظ

 ناك ادب أهسلقنال رمشلا < تمولذالىذلا اونهمسلا نم هاشغبامدا ارآفنلم هرصنت نقلا لبسقو | ١

 دام هملاصمو هللاوةَمالا روم مولي ىرشب ضراعاماقو هل ضر ءنافىاعن هقئاالوغشم |
 دن 1م واط ةدسعوبأ لاك راقغتسالا ىلا عرش فارع ةارتم اريشقتوامنذ كلذ | |

 نام شطملاُييعلاَو 2 تناعو هيلعنيغدقف هس ىحابش ىَشْعيئ ملك ا

 نملاسام لو تملا ع يبان قوما كلا ةتيغلا وثمان ثملبالا تناوب 0

 ىا الاف ضرأمسفاناوةغبلا ظ
 و م وهو +

 وال نَا * مدت اكن عا دورنكسو

 ؟ اينكشوُل لهأنال عومي بم نم اوهلايءارغلا ةّسغلا وريو ْ

 ناتمالاو البال ةنشفلا ىنعم عاج هريغو ىرهزالا (نف) ٌق (هاغنا لسعفإ) 01

 نم*ىدرلازع ةارانلاامميذ اذا بهذلاوت ود كلا فتن كلو نمدوش اناولانلا رابتخالاو |
 ماوس

 اذهنيوقارخالانيسَتلاو نوال دو هن دوامرطتلرانلا هتلخ دأاذا حاضصلا فودسملا ظ

 تاط. لا لنكوذاتل عاملا مالو رابين ل يجوز ظ

 زانلا لغم موت هلوقىفل قو نينذلارانلا,ُت قرأ اه 13 ىتلادوُسلا راجل هقاذنف نمو | |

 و اك 28 2 سل عمو سس. 8عوو

 ا وعدا 0 ردة ضف فأنت ثروو يا

 ال ”ةزخىأنلاطاةفاهامجا 18 هوقو دب انين ايطفأ ا

 رمش ااولاع ميا لا صأ ف حج رفقا مئاوممن اب نأ تلزراينزلاب وذو مو لاذ راو

 ٌةَسفانْلع الاسر لخوزغ هلوقو مهلةننفتراصفرانلا قرضشلا تش ف يكفراشلا ىفقرتك

 (رشع عداس برعلا ناسل - 126)

 ملال حرلا ىلعنيغو هلوق

 ودعم ها كليكنلا

 ىأة غلا ىورب وهلو-5

 هبحرضا# نيدقلا رسكب
 ها ت وقا

 نبا نع "لمكملا ىفدازك

 سأرَةَعل-ةناغلا ىلارعالا

 ها ليوطلانيغالاورتولا
 ها سودماقلا قولُثمو
 نسم



 نا !' نوناافرح ليتلال من 9

 ةضلاندينشوهو 57 00 عمت ىد باركت يافا ولا انقر

 يعدل ةانَغل هالاةريثكلا ةيرقلل لاقي وُنَعأبْحَمو "ماوس دقن ةيموو »# سسو ا و ع

 ا نيا لسنة اوس تراك رغموهق ىداولا ن 2 ألاقي ٍنغمداو ىلع تال رنا: ربره
 دهرا 5

 اوناكيلاول_هالا جانتي ر ره رمش هك فوم ساو اوان زهد هلا
 : جم

 ظ ارا 221 آت قا نكأو كردأن ارزق ََو فئالاق مك

 سلبوا رضالا ُنوَعتلا ىارعالا نبا (( نوغ )) هام“ التمااذاءاقسااَنَعأو' نع

 1 الم نوكيل تس رو هجن فرحوهو يبتف رح نيغلا (نبغغ) خلاق ءادقالا م

 1 بوقعيد نأ 00 ولا لقرب وهو ميسغلا ىف ةسغل نيغلاوا دئازالوال دبال

 10 را : اسرق فصد بلغت قب نملحرل

 هما
 دليلا يعقل منه ل لهو 03 قيد فو قا ةادسن ا

 بديا قوس! ىذنتلا دش 95 فرط نانعب نقزتكتنا
4 -ٍ- 
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 نيدغمويىف هيد رر * باق رفاننب اكسس

لا هدشنٍىذلاىربئبا لاق ريغ موي ىف ىأ
نيغموبىف ماه باصأ 2 ىرهوم

 أ ةاوزعتلاو * 

 5 7 ا ةر هوما 01 اوس همم سل

 1 ضلع اهنسلأى أىءامعلا نيغلاَناغأ و يل اغودماج

 ” اابطلم# نيغمنغ فاك أ أفرطمأ 5 نجدملا عسب ركل البس م |

 1 و ع ه2 2 20

 ا ا ةراقو رشا نيالا لسمالا ىلع هرخاع معلا وهو باصسلا نيسغلاهدار كر هرالال اق

 1 اى

َ 

 0 | نيغعدجلاو ب تشعلا ف كلذ لاش دقو ةعان ناصغالا هلم قرولا ةري_ةكءارضّح ىأءاذيع

0 0 
 | ءارفلادثنأو نغراصنأو

 1 0 ا 9.هد م هو د وه 7

 ا

 ف: مينيغلا هلانفأ ىلع ى تأ 5 هما دي ضار ءألا نم ضر

 عت نأ فؤرتلاو عارك نع هنو عانق او ةئراكرذ ا اوال نمْنيغلاو حالا ةئغلاو .- دلع :
 1 ةغللاف فورعمرغاذهو هذ سنا لاق ءانمَع5 ار ع اهتغل انسب :أىح كلذكو 55

 ةلوع وهاشلتلا عجب ُةَسلا لوقت ”ال كن أ ىرتال النا جبال ةديعلااهاةسيؤعلا لاب ةقالو

 ُ ثدنأتلا نيكل نوكينأالا مهللاملا عم ةنَسغلا لاقي الكلذكتماسنا عمقا ظ



 نان 0 نب نا يي ضن يل ني ب

 مم 3 لصد

 دعيهعجاذا هلع دال للا نم (ن" الءلق رداصملا فاذ_هناكناوةسن
 تكا وس

 لبو نيم وهفهك وص هنعَرس و غاردلاَن ليل هلق 3 روهنأس

 ناش 0 نوُمْعَم لكك ٌقرعَبلِنادشلا <#بلعَقل لج رلاَنحتو رده ردا
 باغالا لاه اهو ورمل هب ىلطل 2 هلا ةئشقلاو لوم مس طش

 هو ه<

 قتوضتسلا ( ننغإلا حاذيسلا ةئملا لاعبو «نمعلا ىو لق اللا نمسا

 ىكر -م نأ هنا لبقو فتالا سف: نمنوكت :ايطاوغ خو يختوم ]قو ولا

 دأَةّنكلاو مودلات وص فرحا برم درس نةنغلا درملا ةسلشا نم لق أى غو ةاهآلا قف مالكلا
 2 هدا <

 ههشابخ نم همالك حر ىذلنشألا ليقو نع فون نعد اهنم

 لاف هموشنح نم هتوص رع نعى ظو
1 

 دي * ىراداو كرادقف

 هو حلا 0 نط وشات ًمالادبزو لاكي * ا

 اهريغو نالزغلا نم منال * لوءكم فرطلا ضْضْعْنَأالا 5 بكديسللا 00

 معو 0 5 مدر

 اولاو ام“ امنيئونل ا ىدح لوح هنتغتدارأ 5 همسات طتا) 0 ةزوتسو ا

 دمفرح :0ناوانههن ونلاتديزامتا لاقفن اونلارك دو ى>نءا لاق و تننظنتدت

 3 ع 0. ل اه نيباسملا ما كابا
 لبطل لاهويفرملا ىلإ كل 3بق فلا هيع تنس فرش اةيرتتعارا ا

 م29 ٌةسم هس م ,

 لاقفةراخاتن وصتىفدنغلا ىشلاروعالا نيديزب لمعشمأو ةنغفررملا أونا

 مكس مسرور 2ءدمو- 4 و7 تاع سا

 انغالا لدن اواهعمرب 75 انرأهناوصالعاذا

 هلوقو اشعل اسال

 نذملا ةضورلا يعدعب »* نئلا ميه ن طن اظف

 لاك عضه أ هولا ةضورل تدنن موكب زوو محلا تن نمل نركز

 لاه .ثانغلا سال وتوصيل أر ىوقباذه اودي
 و 5.

 ةفاثكن م َت وصلا ةسيفاصوو غافي رلا ماجا رو * هنغأ كد اولا اذا تح *

 نارا هفلاكاذك ناك اذاهنالبشعلايثكا ىكلذكنعأدا أو دع اريبطو هفاقتلاواميْشَع

 نيدو اربطل عممت ىتحشُح اغتال هبا هنانث رك اذا“ نغمداوو ةنغاهتاوضأ و

 و د هوس بسم

 ندلغ ءل_هكنلا ىفدازا#

 ال غب رضك ب ابشلا
 ىنعموانز وءاولغل اناولغلاو

 يعم هأ

 ىن- هلمكتلا فدازع
 اينيماهيف ل_خدأ ضرالا
 ها نهغناف لوهمملا

 اذك لا هناوصالعاذا لوق
 عفرب بيذسهتلاو لالا
 ها ةياورلارظناوهناوص
5 



 ةبراوه حلا اميأايلاق هلوق
 ةديسعلو

 ىئقليملاملا وقال لئاقلاو

 نيوأ كرب ىلع قّره
 ىتسلا فرغذاولدىاب

 ىناغص ها

 لاق ىأ هانعماذهلاف هلوق

 سيم ها هنرامع

 (ناغ) د * نيغاال صف 5-5
 ْ_1كك م -

 ان وسع هينا تأ *« هنوروشنهاصت ماذا

 ْ اديدش عيد وشوك نوُسكتلذكو لبا ونيلافدلجا) اًرساكهنوُسغلا بيذهتلا

 ْ يشدو أبوك لواهناتسدل نو * انوُمعاهل قاطنلا ٌقوف كرت« دشنأو

 1 دشنأو يتلا ضْفَلاو نوُسعلا فايمللا لاغ و نو

 خرق رالخأ 110 ىاوتلا برطضموعنلا عير
 1 قفا

 رد شلاوه ادهن جنب نول نعبعدت الئشنسلاذهولاق ْنَضَعِوْنْسَءاهدَجاو

 | عاج رااضيأ نيسضعتلاو ا نضغتدقودحاو ةنوكيف عم اردتضلاو

 9و هس

 8 يوانوسو فخ < دنع 7 0 نر

 | قير دفوتدسحاو نس دج عبسأ انابورتشا 7 افرول

0 

 لان نآيطالاى أنسخ دال كو لجيرلل برعل لوقت ديو ىرهزالا كءانعى أك دَضَع

 كاسل زول :_غلاةيو

 ا
| 

 أَ
ِ 

ْ 

| 
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 نناناوح-: انقل نهطاب نمد * انسانا يسانقسن اتي هرأ
 م«وم 5 50 و ب

0 

 ٠

 داما ا انعْكْنَضَعاملاةد وهسحا|مّصْع هنةضغل ةيوةسضخي هةلسضو

 )وة عءو ه6

 الا كلل لاقبدب 0 زونأ لا قَتَيتُ د شل تبث .نألإ اقوم هتف[ تاسجو

 هتسلعٌنَنْصْعَأ اواهرطم اداناضمناءاسسلا تأ ًوءامسلا تسع و ُناَضْعل هلا مسالاون نيضَع

 كاذنافا ١" لعهشيورعوبأ لام بيذهتلا (نفغإ فارعالاّنبان 207 34

 ةدلقلاءىأتينالقل هس ' (نلغإب بالكح ىقنيغلاولاف كاذنافغو كلذ نافتو

 ىشعالا لوقو هظفا نمسدلو ءانعماذه لاق

 اينالَغلاهلعْدزوأءو ىلع ه هزرجاف دولا اذومنشافمنسلااذو

 000001111011020ذب-ب797 ةيلاعُتلة مزال 7
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 1 ل أىرتالأ لو مومريغرعسشلا اذهناللصولا نمىورلا لسلة رورمنءاهلا فذة ئالقلا

 0707" 8 6 6 . 55 5 - 86 «ءاوود 0# 1

 همن الع



 1 [نين نع نؤنلا فرح « نيغلا لصف
 ل

 نال ةناسس نمكللو هبريض ماك أهناسيغالو ا نماس!لاهو معانلار دليم

 لاو هن :ءارطو بابك مؤ ىأ ابشن يع كلذناكلاب و هلاح رنم تسا أ هناستعو 3

 اضيأ يلا عج ىلاقي و هنيجفىأدحا وىقعع هناستَعو هيايشتاسيعىفكلذناكرمما ٍْ :

 زفيرالا تاو تان
 هو زود ِء - هس © 7

 همزحأ ىناعددق تاتي عىذ »ع هنأ لبوط نايف برق

 ع هو.

 كيسالسات مالا هقالخأىأناسعأو 8-0 نم نامل عالقئكتلا
 ىو عمدا

 0 نيو نسم فكأ ابا فوه ايو دونا از ونش ا ا

2102-5 

 هان ةعاسنلاةناسملا اوك يطل ب ندا ا

 دزالا نم موق هيلع لزن:ام سا ُناَسَعو 5 اهتاسع نمل ذةئاَسع * ةزكشوول لاه .معالا ْ

 قابلا ناي طخر ةنشح ود مهتمودملا ومس | 1 9 هع عود ل 0 ل ا
 ةوءو ذه 55د هس

 نإ عملو انسي فدزال *« بكر معمانافَتااسامإ |

 ةياركلا ةناكغلا اوهوكخو دقي ءاملاَن سعت 7 (نشغ)) :ليبقمسا ناّسعلاقبو |

 تّطفلاذا نط لان تمت كلا قيال لاقي ديزوأ ميلا ودولاب نا راح

 نعوم 12 نضل نيدو ومش ءانمشلاوٌلمَلاوراذملاوةناشُعلاو ةباَركلا "هللا

 نو أعم اواهظالغ واهقافدت ةرصشلا قاس نع سعشنام ع نعل كسار

 0 و نصُععنجلاو ةدحا وكلام ؛كمحيعنملا صلت آشور طر لثمةنصعو
 ئآ 5 ئ4

 هم و هم -

 اعلا لاو هذ وهعطقان ع هن بصف ن صغلا َنَصَعو ناسُألاونْسعلاركذثيدقلا ف

 7 هم 59 وءمع

 ذهب ىجاح نعنالفىنصَعحارعالا نبا توم وهفكيلا هتددماذا |: مغْرصعلا تنصح

 قامشلو اوقي هريغوردا ونلا ف ىرذنلاهنأ رقأ اذكعى رهزالالاف ىنةكجحو اهتعينانثىأ
2-605 

 |" ةنصغلا نم قتاشم نإ ام ىأ تعلن صءامو عي وهو لافرمثوهو ضعي داضلاب

 نصت ىعكنصعام فرعال و ةبْسلا نمموقتشاف كاسم ىأ يع مسام نعم ذهول
 #ه مسد 2 ا هر

 ديردنبا لاق نامسا نيصعو نصغو اس هذ ْنصْعَأد ولو انش هنحربك نصءاودوقتعلا

 سو 5يهذ

 قرسكلا لفل وملا «(نذغإ) ىحيةسك نصغلاوبأو نطبنيسسغ نبأ ب سخلأو |

 ريهز نب عك لاق ومحو ةيغو عردلاو بوئاونألبا |

1 



 (نسغإ).. .. . نوالا فرح .« نيغلا لصف اا

 ضرالا دج ول ءاقيقرني-طا اترأز نفحاذافض درالا 000 قتحاتلا“و م نأ را

 5 هلوقاماف َنَمَدَتَدَق
 با هرج س بع ءءء ه عاق سد
 ةد س«موع
 قمتئادتاذا منوع 37 نيرغلا ققشت تققشت

 نم اعيد ء 5 بيو 3 ١ لادا ءاناتغو هل و
 تاووعس نارعودن رعت ذك نه ةفئاطلاو ةرورضاددسفَنيرغلادارأا - رو

 1 هلوأ ضب نارغتوقاةرابع

 فا وْغا اديشن هما ديددتو
 رعاشلال اق عضوف نارغ بذا هفراكي كلذ

 رع هع # ص ماو رو

 لامن ووام ام-صنتسءاكن 0 باس ,رطضا ىرشلا ىداووأ نار ردصدمءارلادشو ةهتأا نيغلا

 ا ل لا بل طن د اونا وقدام ازلا تفسر نيغلا مضي وه َّنارغرك 3 ثردخلا ىفو هقز ىا هخرف ر 0

 ٍ 2 0 قيرطلا ىف كرشلارغااوأ
 "92 ٠ 4 و

 رث د نرغلاو ماشلاقيرط ىلع: دملابليف«ابلان ب ارغامأو هريس ىف لو هيلعللا ىلص هلل ىفعضوم مسارتخماارهغلاوأ ١ هان ةلاو ملشلا دن هام لغد دما فءاتلاتث انغام و هرم ذلدوةلعذشا زضدتلا
 1 ْق لك ه نا هه ع 9 31 - 3 5 5

 17ص لا باك ىمتاحوب ألاف نارعاعجلاو كل دبهدشوه ل قو قءاقعلارك ذوهل قو نانرغلا محا نه لوق

 | * نرغووو ممن مت بَعد « زخارلا لاك نابشعلا كة نرعلا ىربئبا لاك تاتعلا نقلا || تدنأت ار ادني رغلا»فرعتأ
 8 آلا وو 3 هو مي و اهيلع تفتساو شحولا نم

 |طقرد سلال تسلا كل ذكوركتلا ن انف ةتعلا (نسغرل ا اهتمىتثألا موهتسلاو نكماوعلا

 هناريمقرفتناهحاتجاف * هتارفعملار رهدلادعصنا »* هتان ملا انه داجتت نارغز ديو هأ

 ا 2 دودو ناعضوم 9
 الاف ناسخ قورعوبآو بلعث او رىذلاولاف قولا رح راع ربو ىربن لاق عون اتابيبابهلبت
 نيطيضا اهيف ليقد_>ا و

 قاومعلا لس تلا قبلا نسون ليحل سرغللا لاقي و انتا ةسسعلاو ويعم ها هررح

 1 ديزنىدعلاف نيكو دررت :ةيصانارعن لا يخلو 7 ”ادغلا ىهوسرفلاوذأرملا اذدك نيمملعلا رعي هلوق

 اين نو ىدي ||| هلمهلانيعلاءقرعي ل صالاب
 1 ١ .ه | هدو ىهلثمو ةينئتلاب نيملعلاو

 0 هريغو مكمنا فو بااوةماأو نزح تاور ذاهتسب اهةيسل هلوقو ةمدعملا نيغلاب

 دعالا لاق نئاوذلا ةمصاخنلاو ف أرعش. علا 7
 ىي 2 رعلارعش ِن [|عمهرطلاو بددهتلاو لصالا

 نَسعلال وطلاب * اننا عنك لدَبادُغ روسو نشل ثلا قر

 دمام لفلان ميدل ىهوةبضحت عجب باضلا ىربزبا لاف هيصم »أ

 ام اراب نمُدُم ٠ نيمو
 - و -

. 

 ا اذه نموهفالاعةمتلغجنا باتا لبقوبابَتلاةدحّناسعلاو الج نا لو

 ١ زجارلاك :رتادشنأ زبابلا
 ومس - وةن ه© ب ردع

 رديمعلا ناسف طرشلاو 5 ريضلالا ٍبابَشلا دهن دعبل



 | (نرغ) . . نونلافرح *» نيغلال سف

 ا 1 9 1 ا زرع هزح >2 يع“ صوان ا هرعت
 0 قلمه مو كا إ) تحواشل ءاوٌةمعت ندمان الف نبى ناو نيللاو همعَتلاّندَعلا

 2 ع. 5و مسهل |

 ىىأهشيعنمةن :دغقن الف :وىلوالا ف كش ًاوهديس نا لاق ىنابعلاا نعي 6 أن دعوت دع

 رحارلا لاقت نم ٍَ معانئدو دغمرصشو مءانلا بالاول نادل يداوم ْ
 0 7 هدسو)و د < 4

 نانفآلا ندودغم بنعو 5 نامل غميتلا م ُسِأ

 ركع هو, 31 - وود مصدوم ه

 اذا كلذو هندود د هوو مير ةدش نمداولا ىلا بشي نحت اذاتدتلا ندودعاو ا

 قلو ىطر كلذ ًطسون وكي و»ادمو عبس وما يف لامجلامرلا فتن اكصا ا 8م 7 و مو ى ءث

 ومو

 ليسا كلذالاقيف ًايشنا ديعلا نمتشنالوةرج نافعا ةوأذم ن 0

 0 عك هسددو عد“ قلطقر
 فلم كأن دود مالك لاش قتلا لكلا: نك را دردظم ارق هنا ىرسنمرعدالا

 د ه رلات نرتسمنر دنك الالاَا د 5 لاّصلاى ادع مر دوم 38 جاهلا لاق

 و 9 - د و

 ولم ضرأو ل جرلا ف بيعوهو طقاستل خت لاودو 00 ندودغم لطحن مشو #أا

 مَء
 د و سد - 4

 ةيورلاك صل ادع باش ا ىاريسلا نع ءمعانن دود اشو هب ء مسلك اذا

 هلبالاباَبَشلاىلاَدَْدع « لجل نيكاذالصأَقارَب « هومملاَتكس ترام ٠
- 

 , 6 د مو 2 9م و

 3 تولاط ل اند دودعا ولد وطفتلم شك ندودغم وندودعغ درعسو هيمان ال

 تبان نب ناسحلاق
 هم لو 8م مب هود <

 اهدادع تامادأ ف اندودمكيئارتت ماكو

 ديردنبالاف معءاندا ولاد يدشٌندودْمبر عش ديزونأ لاق ولت وطلا رعشلان دولا هيصوأ

 عالم هع

 ةنامعباينلا 0 نايف نعطي لا

 8 هس

 مود سهو مة مو م مد سو 5 و.

 صلاه نابطانم « عَ سة 3
 2 سو 6 ءل

 فاطل "مى وعنا ىلعهتلصن تش نا ولان اسعلشمىأ دوم عجب انادسع ىرينبا لاق

 وهلبقو نهدلانمةروراقلا ل فس ىف قيام ليرغلا ايرغلا (نغ) 1 دي بسلا

 مدقنت دقولبي هرغلك نيطااوءامملا نمريدغلاو ضوح لا ل غسأ ىف ىبامّنيرغلاَو هبعبصاملدُ

 ىلعر دش ضيماعلا هسبف قس ىذلاريدغلاو ضوملا ىفءاملانمقيبام نب ,برغلا بلعث لاق و

 لل.سلا هلي ىذلا نيطلا مهردلالئثمّنيرغا القو كلائه قم ىذلانيطلاودلبقو هب رش

 ىمصالا لاق بوت كاتو يمل ةلموغو ل رغاكلذكو ابابوأابطر نضرالا هج و ىلع ىتبسف

 لص ندغلا هلمكتلا فدان ؟

 لياقلاودو ندغتلاءان
 كي رضلاندغلاو فطعثلاو

 هعمصم ها ساعئلاومونلا

 لثمن يرغلا ل قو هلوق
 ناسوماقلا ولام ةردلا

 هبئاعم عج نب رغلا

 ىدلثمو مهردو رمأ كح

 ىسبعسم ما "لمكتلا



 : ىأهلوق
 نأىا مكسحلا و ىل_صالاب

 7 رار تحط مرغ

 مدعم هأ هين وشدعلا

 ملااهربخا وعد قوهلوق

 سوماقتل !ىفاك عم-ورمصت هبأب
 ىععم هز

 ىفاذك خالقلا لاهوهلوق

 ىقىلاغدلالاق حاصعلا
 ىرهوحلا لاقو "هلمكتلا
 حلا عضتإلو اللا لاق

 ةزوحرأ نزحن خالقالو
 امدحألو ةمفاقلا هذه ىلع

 ىفو ها اهيفىرهوملا رك ذ
 )و ال نبرعلاهبيذولا
 هعسصم هأ ما عضن

 - سس مسج :. (ندغ) نوناا قرح * نغلا لصف ا

 1 َ 7 ١ وقوع [راوتحارزاو برات :أعيرالاعب رلافنولويالو نانا دش َنيعواديدش

 وورم يهم زوس وو

 ّْ أ نو.غم شيع لاذ نسل نوم يخجل اك أو ه نوصل صب ر رّكلالك قناكدن *

 ْ | ليقو ةوشبوبال نال يدور مهل رشي ا هرغدأ ىانوبشمارت

 ىرأ لاقي م وم لا نمةمتشلاك لا نمو ح انهو مر 070 , ملاذا سال اون
 | د

 سلا ؟ونثعكيلع مالا ذ اذه
 مو

 نع مهراوج س أ عل ار الرادلا وج

 | ىهو عارألا احلا هسا اذاناك ثيدحلافو «فاطأام وم راو طبالا نيم و

 || تياننطا ماعم ىهو هفطعو ان اذا بولا َنيَعنم نم عج بلاو طادنعذافنألا نطاوُ
 م

 | ا ىلع بلاغلا نا اطامت<اواراهظّدسا كلذ. هىمأ اضوتلف هافممنمةمركعثبدح فو

 كنوع دقني ضولا كن
 ١ إ | افا طا | الا نانا لقمر

 ْ اهناو وتاكد نهب ًايخاذاَ ناتي نيةموهن 0 باعت
 ءءء

 34 70 هن

 آم يورو ربانزل فارقت لادا نر سر ا

 1 . نوُدناك يفلت هكلزنم تعفترا نم ني د و م باذعلا ن هراث !الهأ همذ قلن. ومعتلا

 ا بدع كيال كلو له لاعتلات رس سم برضو ه:لزنم

 1 وصقتتسا ىأرانلا له ةذلا له نيا ةفني ءاخلا مون كلذ ىلاعت هلوقنع نسا لئسو مياأ

 ْ نالاةفعسبف رخآ نع لجرىلا نسما رظنو نامالاىلعر ةكلام_هرايتحاب مه اوقع

 : كلذكو هاَنتفلاطتيذ.علاىفو هكا اًنيعهسسعَيَب وثلا ْنسَعو هصقتىأ كلقعْْعَ اذه

 سك اهطقاسي# ىشدعالالاقو هَيَغ طغ أب وثلا ف ارطأ نم ءعلشامو هنن

 ةقانن مك امقاتلاءذهلاسقي ل. فتا ةولزم صقسل ب وثو اولد نم ئشلا ىتناسقلاو

 (ندغ) اا ونحو ربحا 0 :.عدقوا ملاذ لعبال د وسكس ًاريغام هلكت اري

 اللا لاو رو ةلاوهارمالا مكن افوةمعتلاو شدعلا هبي دفا

 ا مدعو

 ندع ىلع سعت همصالو * نططملا نماهدالو عضو
 هه <

 ىجنا ةنعءاكحامف ىمدالا دشن ىذلاوىربن ١لاف ءان رتساو رف ىلعكأ

 3 هم . هددعو ه5! ةيهف) هدو

 نذغىلعه_سنهمضلاو « نهمدمس وف رعب لجأ
 8# سم

 ندغلاو



 امه  (نيغا- . «:نونلافرح. «. نيغلاوزيعلال صف

 و مهو دوال ا وده 0

 ىلع بصالا و اهريغو ماا بمل لفن دب اهنم صقنام فرعيفاهرصنهنمفعشي شي ا

 نبامفرعنو ةلدعلايَعلااهكردتةينفانلم كلعتمنتم ةسا نطل ايكتسر مل 7

 ما م2

 نيعنو اقل عارة حا ماسلا نا موتاتطتوشلا |

| 
 زو يمول

 ٍس 2 رباحلاق ل ماا العلب يسيل

 لع اعتدقاو اهتيفتةواوللاتذيعو
 َتيغوىأرلا فكي متلي عسبلا نيكس (نبغ )8( مهلا نيغلا لسفر |

 هءسم 6و دا ا

 ىلارعالا نبا دشنأ ا هلو>و هلْمْغَأ أوهمسبل ئانمع 2 عءو نلا نعت دوست ى أك نار |
5-0 

 ا

|| 

| 

 2 د7 0 ظ

 تدسنأ ابرقوراوملان و * ننال |عباشس 2

 انيعسعي لج روعي أ نالطد دع ق>نمادك تنيعنامسَلانِعلاو
 28 و هم - عَ

 اذاريكل اان ارنب 9 1 لاقي ىأزلإ عض غااومأ“ ندع امودوويرمأ

 و سم قمع

 ْن ناو وفن اًنَغو انيغرمس كلاب هنأ ريو نابع فو ىأرلا فيعضأ نيرغو فد

 ل6

 لاك نواس انيق أ ىلءوأ هر أر ىفنيع ىعم ىلع وأ هب هر ظفلي لنا نعم ىلعموبسصتق بأ

 لصالا ناك ه سعأ أدشرو لص 5 هنطبإأ وبشير 6 ةيأرن رودس هس مهلوق كرهومبا

 وءصو ضس أ

 هنال«لعلعفلا ع وقوهدعبام بصتنا لجرلا ىلا عفلا لوف. مم ةشروديز سف ' |
- 

 هم هامل ا ع ا

 اذهميددقن مهدئ عز وح واس كلاو نيب بمال ديد تلاب هسفت هفس تعم راص |

 حرخا محا ىلا سفنل انه لعنلالوحامءارفلا لاقو ديب م ال غزوا دنتتتلا
 نوكي ال رمل نالاح ب نفس وكي نأ ةمكح ناك وهيفهقسلا نأ ىلع لددلا رس ةمهشرام

 نالهعدةنددنع وخلال ياو كنإلا ينك بصنو «تفاضا ىلع اق
 ورش ثباطو بكر قاض ىب_ءملاو ا هبت رطواعرذ هت فض مهلوق هنمو مقتبل ا و286 5 نوم ذه 22
 1 8 هيي ا

 انيغهنبغي ليغ ب 1 ولا" لاو عب قنلا ونال ةءادعأ ًارلاىفنوبغسونينغل جرو ا م 2:ويم ج2 23
 َتمعاذاممع عا وتبع عومابلا مت خف ىددق و نونغم سره نعد و ةعدشتا 1 الاازه ء وم 28 9

 مث سء 5و ل داع سا ور < 9 همس
 انانيغلجرلا نب ةحرزب نبا نبغلا لث وهو“ ءاغلا دن ءابغألجرلا تيب ارشوأناك انعم هلع

 (رسع مدراس برعلا ناسل - دن

 برمضت نيغأ افكلذو هانا ةناياولخ اوامر َنيعلا ساو هئأه هدو هللا مركا 9
 هذهل.ةىنااةمزلملا ىفمدقت
 هوأ < رطس ١81 ةفيح

 ايرلا نيسع هياوصءاب رلا نيع

 فاكر صتلاوةدج وملاءابلإب
 ىىوعم ها ةياهنلا

 ىأءانبلا حب ىحدقوااوق
 عسلا ىف نيسغلا كح

 ه«وروعم عا سوماقلاو



 (نيع) نونلا فرس »  نيعلا لصق ل

 ا ) 10 59506 : نق يساو و3 رق

 لعام يب طعنات نيعسأربنيذلا سنألو 5 قدوس

 هك ةقتدقو لما تدشنأو ماللاوفلالاءنيعل اس رالا يق لاسقيالت ةزج نبالاقو

 7 1 اهحوزناك و , زلا لتق: ارمالاضبأ

 ٌراَدتْعا هنماهأل: سلف د نكي فرعا رخل
 ومداهس 0

 راربسلا عن سروباسختا نم 3 متر نم لئاق نيعلا سأرب

 أم 0000 ىارلالا لخاارتكرب ملاين عضوم مددت نوم مدي
 سوو مهول ىن تس

 11 : اعركمننيعب ارايجناَنح 0 امك نايداذان م

 ١ 1 0 : 1 00 ا رك ودا نوي فرو هوا ف تلاو
 8و5 سيده مدد 1 ا دعو

 موصسمن دبع نمةبابصلا* اءام #3 ”ةلرام اه رح نمت هس نعأ

 نيعتفذح منَ و نيمو تيك اليف نوكينأز والو ل -هقنيءنز و جن الاف نأدب ر

 ١ 1 قرصتلاوي 00 عةملمعل دماوج فورح هذهنأ لبق نم نسحالانه كلذ نالهنملعفلا

 ادسامل هم

 0 ليلقدلبو منابع مهلا ومن الفى ةنبك اعرب بلع ن نءاهلع ةئسح اضن صو غلا كلذكو

 0 ٠ قدزر لا لاق لبج يملا دوسأو سانلا للق ى أن عل

 مال اق ان خنأوامارك 5 2 نيعلادوس أ مكنعازاذا

 ٌْ و أ لرانمو 'لدهاش ىنعي لدم نمريك ؟كدمعل هاو نسعلا لاق حيال اثددح ىفو

 0 مارك الاف يني ىلع تنألقيودرشام ود هاشئت لك نيعو كلرعدمق راك أ لاي

 07 [نيالاش لانى 0 ندد نعى رذملا ىو رو تدع ىلع عنص و ذاعتلاقاعيج ظفملاو
 ٠ نيالا مرحلاَف اوما رطتي ناك الجر نأ هنع هللا ىتدرع يد ىفو نيعهللأ نم يه ل

 هيوم ل

 زع هللا نومعن منيع هساص أ قح كد رم 0 رع هلع دمنا هنعهللا ىذر لعدمطاف

 اند شنو هناملوأ !نماماو وهلا صاوخ 0 نمةصاخدارأل و

 تدق ارصْمسْلاو هاذ . هباضأ“ يور نانا

 ١ 2 ده

 لاقيه ةقرمم هسيلعزوظأىأر 5 ىف :ًاقراس ىلع نيعمهللا اهنعهللا ىذرةشلاعتددح 6

- 
 18م موه

 ثددحامأو هتاذو هسا دنا نيعنمنيمَسملا نين مدت صصَخ اذا اننمعت قرا لا ىلع تدع

 ظ"06



 41 (نمع) نوذلا رح »* نيغلا لصف

 عب رسناع لبر نا اهتمت ًرامووذعلا نوع ءارتث حج ىََوُدَملاةئثا عتب

 معلا يف ير دا ل صو لزنملانمناعمةفوكلا لاقي لنا 2

 هد ءداقدع مدعوم

 ركود يدركها لبو قاد ا نادرا

 3 طا ىه- ود

 وهو نيعدلخلايلاقي ةاملا كلف قراذا نتعصون عا طبنو ولا كلذ ساو نيعالا لمة ُش 5

 هبو ةرادشت ودل نعت هملول ةنقكتما ا

 هو هم هو هم 0 39 ل اا

 » نارا بتاكل ةركرا دي ندشلان وسلا ضا ارعأ ض#إو هنيغلا برعشلاك ىيعلابامو
 وَ 7 ع م م 3-2

 هارتقل- تدىذاادار لان يم ام ”دقو “ملا اهنمل سر يخون ا

4 2 

 فِنُم :را اداركلا بو رض شنق ةدلاو ألام لاق عش ةجرتىىرهزالار هصدذو 2

 هوك نافدلناو رجأ او ًانوكف مدل احلا افطار

 ه5 و 2س 0

 ذا ارما بورش نم مدكلاونئالاة مع 2 اًغولاك هتان 0 1ىرتئذلا ل تلا

 تنأو ميظعرج أو وهو بودي اور لاو نامرسلا ول ارهورمسلامدك ةللاقيو
 ع ٍِع ا 0 ةىع
 ءوث ىلع نادي هانعم لمقو 8 ذامعلاا نع أ._تىناطع | مَع 1ع ا الق

20 .> 

 د 0 عضوم نع 2

 - و هدد 5 :

 ل ا 9 .ءنيدأم »* يفاطردوغو يرد سل ل

 فم

 نيس ىور ودسحأت لح لولا رس كب نينيعشي دل 2١ قمهضع ىورو 0

 لّتةدق لبو هيلع هللا سيلان ماندو سلبا هنعمل ا. راوهوممتتب
6> 2 

 لاق ن يبيع مديد“ ”لانأ ءضرعي فوم نبنجرلادبعهللاق هنعهلتا ىضر نافع ثيدَحو

 دحا مول لاقي ونا رغلا ف كورلا ثيدسحلا يشم ةقافعوق ضخ ا

 ومو ع
 نانيعل فرغت ةيرقنيرعلابو ىرعزالالاق د ل_ةمول ةامّرلا ءلعماو ًاىذلا لي+ اوهو نينمع مول

 هي.ةءرنوع5

 ىربنادشنأو ارب رباه لج روهو نسعد آخ بسنياهياوانأا.ماخددقولاف

 و ي ءوس 7 هموم دع همم 6ع 3 3

 لصالاَن لك اولدو دج موو »* ا واع زاو 2 9

 ا 27 هه <

 ةسعبرزيبل قو نيمسصاو ناني عضومنِ#عل|نسأ روني دعس رو شومر
7-. 

 نيف الاف رت

 مودو ث تدل ه2“

 ”لزافكنأنيعلا س ربت 031 امدعبةديلخالاز ازدتدكنأو

 رعشلا ملااعنم نو هلوق

 ”رلمكسلا ىفام ىنع ثمعبلل

 ىائلارطشلا نكل توقان و
 اذكع«توقاءىف
 نعدو دج وب ف بفن 0 و*#

 لسالا
 ناتعقو هب عقو هنأرك ذو
 اههنمىل اوالاىلاب سن دقو

 ها دود_ح مول لايف

 مدرمعم هتك اضم



 (نيع) نونلا فرخ *« نيعلالصف اذ

 ندفصأرعب ٌةنيعاضي أ ذهفدباها رتسشاىذلا نغلا نملقأب دقن لوالا عئاسبلانمىرتشملا

 نمترعتاذإامنًايفلوقلا "هلو اهلوهضعي نمّةسها رق ىلعاجت :راحا ىلع ءاهقفلا رثك اوىلوالا

 دنعدماف :عسبلاةلوالا ا وعئابنماهعس نأط هرمشي نعملها رتشاناوةزي اج ىهفاهد سي طرش

 ١ وهو ماها قتيلا نشل ذو ليعلا بلاط دست لول نيع تبع و ع

 ٠ ”لكمهبلا لصنةرضاح نيكي اهعدبلا_ميرتشياسنا ىرتل اورو وقم هلم ورضا. ا دّقَتلا

 || وهوراعشلاكوهفلونذي هتيطعرضاج هنسعبدي رب 3 رابمضا ياك هلْمعو 0 زحارلالاقو
 2 دس

 2و 00 5 ىو

 ١ كلذ تندملعونيعد لعدن: ع ىلعو ناع ىلع كلذعْبصو ىسرالىذلا يت اغلا

 ١ ٌلوأتبتاونئن ل لبق كأن يعول اعلك لي ىلامعللا نعاد_عىأد-او عع
 ٍَظء 2. -

 2 وس عه

 هن اهمةتيقلوئ شلك لو لك لبقىأ ةننا و و ”اعّلو أو نيعلوأو هن "او نيعىذ

 5 م ة-ه< و ع 31 مد

 ١ 0 موانع هيأ انادالسع نيعو_ةيقال بق و باس سك 3-3 اعمود هو هع نع هقمشأ و

 "ب ةدنكل
 نش 011 لا م نا نطو ءاسانم رسم ىأ نع نع لدن اطقأو كل 1

 ردد 9 سلال طا ها 4 5 »ء 4

 س و هاتس م سور «ثيح هدو | تل اع هع

 2 نيتبكنعدع 0 أ اركب اونلا ىجال|

 س7 و سو

 ْ 0 ىلا يذيب فاعلا نيَءىلعادم هتلسفثاذكو نرجس ني دمت هب وعل رعب رولا ربزبا لاق

 و هل هرم

 اكلام تمعن نع ىعادمعذ 03 اهيم2 بص ةىلذَخ كتناف

 99 ١

 | الاه عاهعجوَتمتلاهْفَحْما .ءلاوىرمشلا متعب رهظلا اريضخ أن طنلار ةصأراط نيعلا و
2 3 

 ىءوك د ه
 ١ تالاواقثي وبس 0 أعجاوني َربدلاو باو موال فرط ىلعةقلح نارعلاو هديس

 ولرلا لقثومامل اهل عاب لانو با عني بابل مجال أقع اول نم مام ءانلا '

 0 ةيهارك ياويل الا حمتفر سكب فنيع ء لوقي نأ همزلةيجهتلا ى 0 و

 | نيععم وداد عمفدوكنتدب دست عار ىردوطا لاف ةمضلادعب سنك ادلاءاملا

 | 011 ترم لا نولام رع راج اد منال

 يلا للا نسملاو لانو لا 0 أناونيتهضإنيععجلاو

 انس يرحلا نالفنيءلاقب وفو ردملاهلبلاديد_تنلانادقلاوا هبت ,ره ىتلا دل الا ف. ةنقلاب
 لشمن الاهات دامنبر اًهّسعو اهردأاذا

 مدسدرامد بس ةلالعالا 03 اهتمعدعي مب را نادال
 1 2-5 و كس 02 م

 هلارد



 اا (نيع) 2:1 فونلا فرج و نيعلا لصف

 هسفتئشلاٌنيَعو ا يسللا نءاهدابج ل .ذنا تيعو كتب ئشلا ىرتش ةشااذا لد رلاناتعاو

 ءايرلا نيعدوأثددحلا فو اانهاكوف ساو لكس ئابغأع اواو سطو

 اهنايعأ َلمهار دوك مهاردنا.أمذه وهلسعل ري دواس ءوهوه لاي 0 مح هناذكأ

 كتوخاءالؤهوم يعي مه ردالا لبق الاقي وتوُعالو يسع ا يفلاقبالوناصالا نع ]
 داودلا س را مه وقد و هدهاش لج رلانيع و ,منومعالز مصاب ةيف لاق الو ممئاسعأب ْ

 لثملافو كاذريغوأو دعن ءه هرشتن أري غنم و داس تعرقل 2 واذا لاروع

 ف .اعمدعبى يع دجيارثأ أتلطأالو مركسلا نع ركلانالفنالاقيو هرا ار هنسعاوطا نا ا

 ل نارك ىء بغي ناد عهرث ةبلطأو هس اعأان رئنلا هلرتأالأءانعم ْ
 د د

 نيعاببام 5 لي او ناعد يار 7 بلطأ ؟- 1لاقذَدق مف هقأن |متامىد شلال هتقدار ا لفهخأ

 1 39 1 ويد

 مقاول رادلا له؟نيعلا ل_.قودح أى أ "عوناعو نيعلاوهابلا بهن نحو

 ه سم رو 8م 2 و5 - هم

 نكرباك اذا باكلا ٌضرات 5 نيعلا ليقاويطو قام برشن

 ثام دعانا ههجو هللا مرك ىلع يدح ىو 10 الو اوبال نووكيتوخالا ناسا

٠. 

 نان نمدوخأمةدس> اوةأرما نمل داو كاحألا لا تالعلا بنو دنوثراوتمآلا

 لاجرنم وابا ةالاو هس املا ينجاانوجللا بعفي ةعيزخال# همس فنلاوهوئوذلا

3 

 0 *اناوةدسحاو مال اوناك اذافهياهنلا فو ىشتاهمأن نم لبر ون تالعلاوثب و ىش
2 

 هه 3 00
 سوقلا نيعو 01 ا ةيدقو راو مال اوبالا نمتوخالا نأ |ثددحلا عمو فاْشآلا

 ما و ووو

 هريس ا الفنيعوابب و ناك ادهاشهيواسعناطلبلا ربخأ هم اعنبعو قدنبلا اهبفعقي ىلا

 اهئ طعأوأةَسسعل يذكر حاتل نيعوان رلاة بعلو ُنيَعلاَو يئانيعللا نع ه-هجوى هب واسع

 «#مو ”" و بور و 1 مال « 2 ماقام ة7يدم 9ع

 ىثملان يلدز لاق ةعاجلانمعلاو اهانا هئرعوةننعنيعت فاسلا ةشنعلاو
 - ت6 ه4 سه د مصب او 12 محا

 رساتلان لاقي ىرهزالا نسطلا قارطا قرط أ فزع 5 نيعفوأ ادحاو ىل اراذا '.

 هدم 2 ةاسوسو

 مولع ملجأ ىلا داعم ةعلس ل جرن رم اباذا كلذو مسالا ىهو ةمبكةنسسعو انيمعت نيعي

 ةشئاعزعا ى غلاف ىوروءاهقفلارثك ًةنبعلا هركذقوهءاهءابىذلا غلا ن 0 ملقأب هنساهارتشا

 ةعلسةتمعلا بااطدرم ةرضحح رجاتلا ىرتشا ناف لاك علا هرك هنأ سامع باث د دح فو سابع ناو
 ا 5 ص

 اهعابمم ىمسم لأ ىللاهأ رتساا مرتك | نب ةليسلا بلاط زج افغا ع اهمضيقو مولعم نعي رخآن م

- 



 هحيصم ها مماربث قال

| 
| 

 (نع) : نونلافرح# * نيعلا لصف 1“

 نا دكاذات دنا و ”قارعلا نهأ ”ولاق ليقنمك فانا الا مناف نيعلا لبق ند :(ضاتلا
 ْ 0 9 ةم اوه سمس ماك د

 لوقت و * ةذاعلا قوطملل راح 1كلدولاق كلذن موق ة هقددل غءنيع كاف تمءاشن م ةنز كب

 0 « وده

 يملا ىعست عملا كلذو ةللسقلا 0 ل اع قو نيالا ةلشزلا

 ةلوصتماب ر-<ن رات ناتو قرمحلا "2 ارق تمءاشنهلوقو

 | 0 كردي رابلاو هل .ةو علي الءانأرطمنععلاو ةعوفئ مه نوكتذةدر هلارأ |

 000 ىنرلا لاك عاب الرثك أ وأ

 اعدل 1 2 ١ ةم سا دن يهدم سما 03

 اولا وربي توا مانع #3 000 اناو

 أ - مما
 ١ راو زهمووع

 ٠ ةيك رلانيعنيعلا وةيحانلانيعلا و فايضالا هنأت نأ ودب 0 وسب قدكالثءحىنعي
 وو م

 2 و 30 ةفاهمدشم نان ةنامهون ام. .ء ةبكر لكلواهمد هم ىف ةرق:ةبك رلا نيسعو

 : 1 ٠

 ٠ | لاقي امسقتسمشلا ٌنيَعلا لبقو نيعلا هيلع تشالىذلا اهعاعُّمس مثلا ْنيعو سهلا نع

 . خدود
 ا ومال نمو ٌصانلاريضاحلا ُدستعلالاملايعلاو ىنامسللا هاك> نعل تب و نيعلا نونا

 .مادقملاو ألوقكراني دلا نيعلاو نيعاانو نيدلابدبعلا تلو لاعب انيعلاو نيدرغ

 الاقإ قود يعني »* انين

 و 2 هم

 0 ةماع بهذلا نعلاو هسأر يعني همنيع نيارا دنونامت كايشحا دمعدارأ
25 ' 

 راتندلاُنلاوىرهزالا وهوه ود بقام مع ا نمن وكي هنالهجولا عفرلاوًُنيعئامد. ءلعاولاقو

 نازيسل ا قاملاقيىتأ هوى شالا ىلع هينتفكى دحام رأوه ل قلما ازمملا ىف ةنيعلاو

 رانداذه نولوقي وابوتسم نكيملو لملف ليم الف نيم نزلاذه لوقت يدوب

 قاد ف دنوباندة عبسي هوىرهزالالاه نازيملا ناسا هيليعامرادتعخ رأالاصتاك اذاٌنمع

 ْ 3 -وهصيش- وهصف ن ماك ا بنام نعن مسخ الاب أ اسلاقب ءىشلا ةَمِمَمَس ب رعل ادنعْنْيعلا و

 | طا دقو ابحت يولاملاو عا نيو مداسخ يش لك نيءواصخاو اصلا ى أ هنيعيقحلا

 5 | بوناذهوةّهعلا ل شمور ايخلا لا ةتيعو ىرع وخلا لاق اهرابخفىأةيايثةتيعف حرت رخو

 ايش رابخةتيعلاو هنايخو هتليعذخ ا ذائشلانالفنامماو نما رمان اذاةتيع

 زرحارلا لاق 0

 انيرانخ ثدي فرت دم ؛ى .اهرابجلاف ةمعاجتم قامو



 ق0 (نيع) .٠ .كونلافرح و« نيعلالضف

 29 هب ساي

 ءانا ندر ةنال و عفرلاب“ كو: «.ةيدمكحامتاو را ودا ىلع متيم وضعت لاق هنو.عمرفاسمل م ”ءاما»

 لوعتموهل .رقفدنزو ىفَفانْخا دقو نوي نيعرمامو لِ اف ىنعع لوعفمو م موضعي لاقو |

 نعد عسولأ ولأ ميهعلاىف 0 ددق ةوءاقتسالاو م ونا نمل هوهلسبق ول_ءفهل نكي ناو

 وه

 حام رطلا لافو ءاملا نمةداماهل ةنورعم

 2و ها تي

 ىاهملاز ازْكَفلهَصلاءى طن مقل و ىشو تاامث

 ةوعو ووسع

 اتمعنب عب عمدلاو ل َناعواهامرثك اس رتسبلا تناعو تعد 1 1م تمطامن ا دارأ

 ىلاعلل | ن نءوهواملاساذاامدالك رثك ًارسسك اوي ويحاقسو لاسو ىرح كي رتل ااناَسعو

 ْ 5 طلال اك ةيئاطديدملا علاوي لو

 نطابتملالااباَورلا فَحو 001 نيعولابلك اهئمُلصَسا دق 1

 هب ويدس لجو » نيعلا برءّشلك يعاب »* لاناشبا فس

 م هه

 اهانعمونيسعلا 35 0 وع والعوتن وكيتأن 00 :ناكدقوءانهتسع امملعتفنت ل عانسَع

 لكل عنامال الءودوالو وأ كم ارك ريغ فول أم ىلع + نيلاشملا نيد هدجلاب مكحولو

 مث ز عفان هئمعاسع نيعلا فب ل_عيفامأوي و مل ىف نوكي أك لستعملا ف نوكي نأامسهنم دحاو
 سدس تو

 دحاو لك نيذللا نلاشملادح ا ىلءءامدع نأ ن ءلدعو نيع ىلع كاذب مكح نأ كلذ ء هعمل

 اوزمهنئاسع عسجلا وني _ءلربظنالفاه هبدصأا ىف دوك نيعلا لمعمل ف هنوك نمهل عنامالاه-ممم

 3_فتفاهزراَمَتْن مح رضلءاماهيف تبدصاذا ةبرسقلا تلمع ىتمصالا  ىرطلا نماهبرقا

 وب اودد للا ىف َنوكيننمتلا"ارغلا لاو كاذكس اميَرَسو ةديدج ىهوزوكلاران

 ىاطقلالاه ةقيقر

 َدتَساَبعسسترْلِب « ىرقتذدآلَّنكلو
 ررحلاهدستفَز وخلا ََن انويعوفتتلامابن تسير رقلا تنكح ءرش دولا

 وول 5 -ه

 ايابطلا ب درسا تع «ر رت همد ض راف ىل

 اذان نسل قس نقلا نقل قم تيقتاذ بلا فانت نعت ىلارسعالا نبا

 "هلق عب اهندع نعو لقا ةيحان نمل بق امبالا نموا نفق *لمقلا ندعو هيأر

 ةنحان نمرطملان اك اذا باعث لاقو نيهلايان رطملاقيالونيءلارطماذ_هلاسقب قارعلا

 تأتئاذا لوس رحلات ا/واقاوفلا له "ابق نع نعال رسايل ارطموهف "هلق



 اذك غلا نابع ىئبا هلوق
 سوماّقلا فىذلاو لصالاب

 همكم

 (نتعإ نونلافرح + نيعلا ضف 74

 هصاك
 ٌقالقو رهاط فاك_ةةركذانمفوا هبا. ىلءو اهيد.قر ىلءءاعدلا نب عمجلا انخالاو هيلع

 قااش نايم انام ة عطى أ دن عاننع و دايتزالانايتٌعالاو هدر نودي رب شدا

 الز 9 :لتاتءاق نالذبهذ ىنايسللا ىح 15 ارموقلا هتشعم يتلا واسلا ورسم اناشتأب

1 

0 

 نيني وره نع َناَسعاكم-هلناعو . و الك اذالزةمانادانراىأ ءاد_هئانكح»

 ١ و دو و 0000

 ناوهلاب وراغصااْسرَم 0 ىرحأ نعي وس لأ ءاق

 م ا

 مسماراص ويعني ف نلعب وأن رى اًسرا ص ىأتالذ الن اتعاو

 هصض م98” س اهمسوم

 هنمورب لاي مان اذا هتاتعاواَسواج ىأردمولاممع سدس ثعب هنأ ثيدحلاىفو امنع

 و9862 292 هم مس

 اند _صريناك نم مهم هللا قكى انكرشملان 2 انيععطقدق تناك ةسدلاثي ل

 شومانملاونايديدلا نعلاو واى الزنم ىلنتعاو بهذا لاقي وانرابخلأ انلعسدسعيو

 و9 رص

 ل و ا ورع 3 0
 بو عب ماوس

1 

 52 اهلا لوني: ةفايعلل نيرا لسقو ريطلا انهي ىلا

 ىارلالافو ناسلااعرمسأ
 82 هم 05

 هاا ٠ بولا "اولا نايعاشا ىر وع »4 در حار اذا انقاببع :رهبص]و

2 8 

 نافورة نارعان قوام مماسطلوْوَلادوُياي الديب انمماناو

 5 م ا ع 5 م 34 ل 2

 00 لالا طخ ىتانوكب ام-هب حار نار اطامهل دقو

  ةوالاع وش نيعلاو ءانملاهنمح رخ ىلا نبع اوءانملان نة دمحلاو نايعانأ 0
 ده ؟ ا ا 7

 رحفم ةيكرلانيعو هانا ن يع ترام لاقي وذو.عو نبع عجل او ىثنا قرر لفرألا يب

 عطقتنالو ىرحت ىا اءاملا نيعدارأ انني ةرهاس يع لاملارهخ تي دحلا ىفو ايسر لا

 كلف فتاة و نين مدلل مؤتمن اَسييعوا ارانمتوالمل

 وصلا ومالا 2 ل

 قانا كن كت ووش ثفاب شع أودع 0 سانلل املا املا نيعلاةفءرسسف

 مو و

 اقلاع توبعلا غلب ىأتاع أون عافر ةاخارت 9-5 - ىرهزالا لاقو ور

 ىللذدهلا ارهاعن رد, لوقو نضال هنسدتو ىلعانزاج نه علا هارترهاطُنومعم 1 اوم

 عام 7



 ا (نيعإ.:1 ٠ نوالا فرح اه, نيعلا لضف:
 | 0 يد

 نوفل ولس + .هواقلا متل نعوه زو الاز ة10 5 رس / هس 2 هءسص 7ه- هه 111
 9 3 ل ا انف ريغ هوب 9 4

 نيعلادا داوس منعا نيعل دكردئن دى اع ىنذ[هتيقلو اهمعناىأ] 1

 # ساس 9 ساق معرس

 ىايسللا نعيمي هاو يعأوهو كامجللا نعةريخالا ةنسحُمَتبعو انج
 مند

 هنمؤمشلاب لذ لسأونءا ننعم هل اوءان .ءىننالاو اهعساو نعلم ديس ناك ب
 مع )همم

 نعلين عساوُبءأل جوت عدوو لحوزعهتلالاك ةبلاغتفص نيع شحولار قبل لبق ٍْ

 ثد دا ىفو نيعلاروسلل عمت ةنملا قنا ثودملا ىفو نيعلا هعساولا ىهو ءانبع عجب يعلاو

 ناناعللاثيدحو يع أع هيلا بالكل و يتبرمأ رسوم يلعن! لشن + 5

 7 .كيليمابو لفيلم حب ١لاق ءانمع# ةرقيلاونعابوتلاو منايا

 انيمي ل -جرلا َنيعلاسقو ىرينب لاو ةيمسالا ىلا لقت هنأاكدب فوض ومر غيعألا

 ١
 يو ا

 ا يي :برطرعيلا وفلل ُ ْ

 ل

 د ع ا |[
 لي 7 5 دو رع 06 اردت دو ىف نيعم ب رول رونالد دم

 هد 829 وه

 هيوبيسدشئأداوسهمنمعنيب نيعم رونو

 سا رك 9-5 هم

 اوباما هدنحأ 7-0 5 3 2 ةارسل اوه 2

 2ءو

 اهراس ضعا راتنيع وسفن ي قا نيعلا لو>اموهونانالإ اريبتاك ةاشلاةنشيعلاو ِ

 هنالكلذن ىعمسثنؤدو دك دروس طلب ىلا لاش او راقتم ل جرلا نو اذ سكفب ناك لافو ْ

 ٌثرنأتلاهمكح نافالاو هريك ذى لع مولج ىذلاوه لكلا ىلا ءزل ان مهلك هتسغن ظنا ا
 لكلا ىلع ه)-+-نمو هكون أ همكش.ءزخلا ىلع هل> نم نأ ىدنعاذهسانقومدسئ الا (

 تيؤذد لوقو هب و.دساك- دقاوهالكو هرك ذي نأ همكشا

 اهلوسرواهنيعانانملا هلا .« َتَقيرالعشلا هَعَوَتسا :ًاولو

 علا عض هومدح اولا عض وذ ةعجامانملا نالاهلسرو اهتمع ل اوعي نأب ع ناكحص زاهسفندا ارأ

 ديربث سلا دارباد_هيلاقو بقل نيعلا هلوق ىلع ىرهزالاهيده.دتسا اذهبي ؤ ذه أتداو ||

 لاشي واجبي ا
 همس | مسهء98و5- 5 و هذ

 حداوتلا اهيا نضرغلا قو »+ ىذقلا.ةشثب يع هللا ىر - سبب 5 ١

 ىرشزالا ةققاذخا حات< ناكماذ هوا و د. نالوك واهابقرب ”نيذللااهبهمقرفمانعملاقو ١

 (مشع عباس نرعلا نال ب 2

 ىناذكعز لا هسحاحامهلوق

 هررجو برذهتلاو لصالا
 هءمدت ها



 ص يطع ز خؤش اوم عطبالةتاو نيعلا+سيسا# حس نو ندالاهمقرال

 (ننع) ٠ ١ نونلا فرح « نيغلا لصف 5

 نقاشا ربع لاعو كيلا ايراصباب اننعأب ني رسسفملا ضعن لام. اهتنضامو [ىه فيك ل وقب
 اديس ىلع برعلا لوذتو اة, ىدهىأ ع ىلع حنو وغم ةبدحاوكيلع
 | ا لا َناعو نيب تاسنالا َبصت نيل و انشا 7

 ىنلانوملاو نمل, حاج لا لاك نيدلادباص مقل ىلءنويعمو صقنلا ىلء يعم
 نو دا هيف

 »و )ةوسوس<- مدنيا سارس 7 ع هع فرط شاملا

 نومعمدمس كن لاا #2 ادرسكلب :و.سك لموقناك دق

 كسيصأالىارابخالا ىلع خ ةرلاوءاعدلا ىلع زلال كذا قيال ماقام تلاليوعتو

42 9 

 2 .دملاىفو هنيعأامونيعو ادا ديدشنوبءوتابعم جدو نيعد

 ”0 تيلي رشلؤ الا: الف تباصلاقياولأ غءاف مسا اذاوقحنعلا

 ثيدلافو نيا هنمل معي حأضوتبف ٌلئاعلا صوب ناك ثيدحلا ىو ادبي ضرقعمف
 انما نإ م١

 00 د 1و

 رنم عفت اول و أةقرالهانعمانا وامهريغ نم هباحصأ َضعبفر ر راقلطم ةرابرغأ ادن دل

 ىارعالانبادشنأو مارشال ةّكاونعلا

 ناكها بيرق ف تفاح #2 ناتتءلارظانللا مي

00 7 

 ١ ذاّلح رلازعتو ءالتماة شأو نس حأ اواهع :رضأم ذذأ ناك ةدالولابامي رقاهدهعناك اذاىأ

 سب
 اياب نعل“ 5 يمناك اذان وع لجو اهتاتغاك اناعأ اوهديعإ امس بدص» ءاأتو هوشت

 تاغ "ا عدقوُرفلاة اعماونيعلاو اس قاطع امى أئشب ىتمعاموئشب ل ّنيعاشان لذ

 ةيقاوددمس نالاق ةهجاوم ىأات ”ايعان الف تأ ارو هأناهنتي .ةرفك شيلا نايعماروانابعو

 1 ة هدي
 تاتو عمتامللذ نمىداغاز زب ماطاش ت اقولاده ل كمل قئش لك ىف سلو هن اعمىأانابع

 ةمرلاوذلاقهنرمصن أ يذلا

 هداك مس هل هو

 كئايسلاك اهقانعأ اصشاجم « تنيعتاماذاوش الفى

 3 م 0 - .- ٠ ىأل قو كا دبعلاكو عفهارتتمدامىأن د عوهو فو. اعاموقىأه باص أن دةنئاعٌتيأرو

 اذنه نمئش لك ققرصت كاذكولاك كادعلاا 5 نءالفهددامأو هرافوهفءاربمالوم مادام

 هلو ه

 1 همجي سيرو

 رعاسشلا لاق نيم قدمو أ

 دو

 ماي وا ا

 1 | نعش لعوهباغاذا +تالاسفنمئاز ويل جر اللاش دو نيس كلوفك



 ام (نيع) :... !نونزلا فرح :« نيعلا لصف

 تاعرذأو تافرسءىكولاكتاناع فرص لوقلاو تافرعو ةيفرعاولاه 6 ٌتاناماولاهاعرو

 كدغالال |وةتاباعدهاشىربنءالاف

 اماَعَقاماءاهَرَح برو 3 ارمتتاناعو أ هربت '
 نا هين ا

 نيونملا,تاعرذأب نما متروستهجو أ ةنالث ىلع سدقلاى رما:تدن ىو ريغثأى و رهلاركذولأق

 مص سيقس ايوب انج تامدنأو نيونتريسغيتاعرذأو

 16 4 ىو 8 د هر

 همس مر 9 5 ةذوس سه

 111111 *« ترف هل 5

 ةحاو رن هقادبع لاه توم برى ماشلا عضوا |
 موجب عياقدغيبمعأو #* ناعم ىلعنيدلي ٌثماعأ يع : :

 نبا لاك , ناورخلا 20000 ورلاو رصبلا ةسساحن يسع 65 ا

 رثكلاو عملا عجب .ةريخالا تانيعأو يعأو نايغأ عبجلاو رظاذلااهب رص ناانيَعلا تيكتتلا | ظ ْ

 نادم دبعْنديرَي نيل ]أمن ع : 0 ا

 ا

 9 ع 0

 ملا دار نابع ك صآلد #2 ةضافملعودْعأىنكلو

 0 8 هو

 نسلم 2000 7-2 ىَدَقلااهظلا تانيعأب ٠ ىرنادشتاو

 0070 ْنَسنيوعلاَز:لقتالويتيومانلل |

0 

 اذنع نا امحلاا معز و دحاو ىعع هلك 9-5 . وعلا اذونيتمعلااذبرعلاهيمستلانقزاونيشيعلا | ٍ
 هو ى هود < ء

 مسهلوقورثكلا دارا غاواهبنورصت نبع مهل ل وزعهتلالافاضي أ ريثكل ا عجب نوكينق

 ١ مالسلا هيلع ىمومنا ثد دا>افقو ىمعبكيل ارا أى اكن وك أى حلت هانعم نر أم تعب ا

 اندم دتب 0 :لوقلا ىف د ظاغأ هن ادار لبق كستكسبت ولام

 اذهل عش ىلزامو كرادعرح أ ىناف موفد أك. .لعجرسأ لاق ىسوم هلهلاف ىذلا مالكبلاو

 قلّدالو هلاثمأت , وهن نم ورام ثيدسحلا اذهل قو نيذعلا ”قدباهيبشت هلىمومنماظيلغت

 ةَفرَصلا تطقساذافا مي ءىدحاب ّصرالا ترطتة ميلا تطقساذا برعلا لوقو. هتبغيك '

 لاققف لعث هردسق يع ىلع عَبصْملو ىلاعت هلوقو لثملا يعنيني اهلاؤلع جاما اعنجبا مي ترن ||

 لقنلا باص لاكن ىرابنالا نبا لاحت انياب كالذلا متساوي ذغتلا قو كارت يحمل |
 9ه نه 0 3 5 لإ ||



 +( 2 *نتاقتااراذكلذا * يس تيدَح ماعلا 003 ىمناوعلا برحلا معك

 ىلا نهوناوعلا عام نوعا رئالتاركتبرم ان انرتض تناك ههجو هللا مرك قل

 هم -و. © سدس

 عيال را ات اوةدد راى اوَدلا برحلا هنو ةعجارملا ىلا تبوح أف ُهَسلَتُكَتعقو

 و ده مءرو

  ةثاعو نمسلا نعل وهتناعلراجلا لود راكب وتلا ”ارعالا نا كاناوزوخفر نوم أح
 نسل

 ىيبارعالا نئيادشن اع

 هات توملا ناو نعتسي 5 قسد فاما رمل لم

 اكو توما باس أ ىهو هيلقف هءاوح توملا نإ اوحو هنتوا ىنعتي دارشلا ماربلا

  تاعتساك يعلو نعتس أ ناي ذاجشال ربل قل ىلع لج رعَصر دقو برعلا ضب

 قْغاسصلاك ةقاعملا لع نوكين مورفي توكينئاماف واولا هر صا وهدمس نبا لاه

 لفشت متت أقل دءااانمدسحكَنو وعتان دول كلذ ناك ولذا نلوقلا فءضأوهو غاوضلا

 قوفوةأرملا نملّسعلا قوفرعسشلا تدمع اعلا ميهلاوبأ لا بكر رلاوعسشةناَعلا ىرهوشلا

 تاوكااوهاذهو ىرهزالا لاق بئالاوّرعشلا هلاقبامهيلعُت بنا رعشلاو لج رلا نمرك لا

 مه هان مئاقوه لل-قو ابغا نع هذه مسمر مةعاجبىأ لئاون بكب ناعيلع نالفو

 ًً ف حاسلا فر“ و رزللاىرق 0 : رقدتاعو شقلادبع ةداب ضرالا ملا نمو

 اوتاكاوُمجبناَتا اروبسهلوق نيعف ٌتاناغاربق مسهلؤقامأو ةنيإ وع كلذ لكريغصتو تارشلا ىلع

 ريهزلاع الار اهلا تست :ري زيبا عضومتاناعشمللا .اهيلاةب ودنيا
 ع وود اة ملص وم 001 مي ل

 اةنعتادفيإبل ةناغرختن د * تقنع ىركلا دعراهتقي را" 3

 يدر ةيدزألب وطنا هلو ةئناتلاو ةدواعملاىلا حاتحتال ة يضام ةعطام تناك هناررمضت أى نعي

 | اهبو"ةليوطلا لطفل ةناوعلا ىارعالا نبا لاك تامل هأ غلف "لهل ةنآوعلا هولاكو

 ظ فلام ةقساملا ةناوكعلاوى نيننا لاه ةملعلاوحاو رقلا اها لاقي وةدرغنملا ىهو لسجرلا ىعس

 أ ثودتءادةناوعلا ىمدالا لاق ةرزغثك ا طاوشأر زدت أت رلا نمحرخت ةدوداضب ا ةناوعلاولاق

 ظ را ارونواابح أر متختال داونز قو فلا ديَرلا طسو و نوكتد فلا
 ْ واتسب اهيل رلا ئه ةيادلا هنا اوعلاولاق را ةورعب ولاف صوغتم

 ْ ْ عبادات لاةناعلاو سَ ولا 70و الاول وسو سوت لاذ كحالّتمو 'لرادّتمو

  قلح لخرلا ناعّتساو كلائهر هدلا ته م ل_ءقودحرف ىلع اثنا ار ءذلا هيساتاسنالا



 ا (نوع) :.(رانونلا فرج« نيغلا لصق

 دو- جاف تهور“ مدس

 ده اهني فيلا لص ىَ ٠ انلئربجت مأ نأ مانام تعدعللا

 نالف المل اميل قو ةنعلا نسل ارم لطرو: ةيامالا نزلو اًضعبانضءبناعألتواعتو

 | نما امج كتاب نياق مبك نا وءملجرو ةنوعم عجب وهو نواعم نم

 ظ نوكتالوّنَسلا فتن جاع سنلا نمةنواعّتلاو سس هلال وقعا رءاعدلا فو نبواعف ظ

 نو ومذلاو هند رفاه دضعااذاةواعتأر 22000 مدللاةرثكخ مالا |

 | ةيدملا تيربو -هلانتيتكو فيلا, تب ٌرضتلقاذا كن كاذوةناعتسالا فرست إلا نومي ظ
 ظ نوعو مف كناعأ وش لك ثملل لاه: يلاعفالا هذننو لغتاودالا د هذه تنعتسا تلقت ةيأ

 أأ قو اهنسيف فصلا اهريسغو رسلان مكاو ناو عباد ةدابعلا ىلع نوي عوصلاكشل

 ا رمال هلوقدنعمالكل ا عطقناءارغلا لاق كلذ ناوع «ءركبالو صراخالز رزعلا لإ زنا |

 وأ ل لا ههطبدمب تبع تاليا ورق نسناو هلال قو تندرا ٌْ

 ا
 أ

 ا

 ةدفلب هيو ضزاشلا نب ىلا صتلا تاوعلاو ان

 ادرك نوفل مالا دوما اوَعسرفلاعيو ده

 هنا ودوحم وقوداوح لجر لاقي كل ذكواهوتكسفؤاولا لعدم ءأعلا
 1 يع 2 ءدم 6. م ك1
 نوءلاض الاب نوم ىرح + انعزفادافاهاورس ل

|| 

| 

 هر 2ه< 0

 كنوو الامل عموما !نأ معن سولاف اليخانكر َراَنْدعأ اذالوقي اديس مادا

 : نسما نيتاوع ةربديزوأ اوثامتأ ارليغااوبرر يضيق فدا اااوربأ ظ

 || ىردوملالا ريبكالو ريغصالٌْنس اا نيينسلا نا ويلان منا وعلا ارعالا ناهي ثلاو |

 ا فراعب را ىأىربنبالاق 5 را اوال للا فر لك نماهتسَستلا اول |

 [| تاك دقىتلاءاسنلا مناولة ديسْئبا لاك راما عانقلا نسم توتا ةرملا نه صأب د

 ظ 1 .. لاقنوُععججلاو بيلا هلم قوجوزاهل
 ىداوهلا داع كَما وط * نوعراكب أني معاو

9 8 

 | || ةرماهيفلئوقنا 320 وع نوُحبت ناو انا وعتراضاذا ان ورم تي :وعهنملوةت 0

 ظ لاكلتَلاْلءوفولاكار كيف وألا اواعج مد اك
 مه

 راعإلاولبق تناكوُترَطَح * لآ وحن عت وعايز
 دع اك ةم

 نيس ناو ر وادا ةزيل ماس



 قىذلاومكسحلا و لصألاب

 هوم

 (نوع)“ ا ثونلا فوج « [ناءلا لصف «هيارآ 1

 ةفرعم هنم ىلا ىأىسعما نوعا ذكو اذك ىلعث علاش ىلا مالكا كتي نأو هو

 3 ان 2 لوقو »* يركن مانت ى 03 ديبالوكن متنا ئالاقيو

 5ز9-د.و- 7 هه هو

 جراخ لك لبقو. حجرخانوهع نهعيربت هنمنهعو * برعشاو يتلا نس ىلع ذاالأ

 ةيذابلا فكي ارو ىرخزالالاعت َلدَبلاروكذ نمةسئهعلاو ىربنبالاك تلقب وعلا وٌَنهاع
 / و 5 د او ١10:2 تع مرسلا 0 1 5 35 .

 نعكنبناهاعو ف ورعمداو نهاعو تدرد هلق ةنسهعوةنهعلا اهنومسر رج ةدرواهلةريخ“
 د وس

 ١ وعلا (نوع) ب بايلااذهريغ دري هبايقةهانعلا نمهدذخ ١ ع ون وعل !نمهذخأ ن وفم ارعشنم

 نزع أ ةراسسكست ف ىحدقو ءاوسهسمفثنؤملاو عجلاو نانثالاو اولا مالا ىلءريهلا

 ايناثذلاودارخ اتاوعآلابو بدا ةنسااءن ودعنا حاوعأ هعمهاج ةَنَسلا تءاجاذا لوقت ترعلاو
 ا د

 عامي ارنا! للع ناوعالاٌنيوملاورعوأ م اني وعلاو ضاهآلاو

 ةهءع ه5
 ا ارعأ امئاوينأ أعاق 4 كوتا ةتلمتساو ةناعا هّنْنَع لوقو سط

 اقوطتلا مكلف تالين 0ناوهنال موشي ماّقك ثوعب تاعلاسةال هنأ ىنع الءمؤ الث

 نأرتاذ عبي لال عالادرطا قو سال ذه رالعلاعشن ونيعب ناعأ اج هنلعودي

 | للنيل مل اوتنومملاوةناتتملاو ن نوعلا مع ءالاوكاذمكح ىف هناف اليك مناو هنثالث

 نوعانملا نم ةليعفاو م سان لاكو نوعلا نمهلءج نم ساس قىف :رلءسم ةنوعلاو ىرهزالا لاك

 ثلا نم نوما لم نوعلان اا يوهان قتلا نسوريسغلاق و ل اوءاننوءاملاو

 0101و يطير ا نزمو ريشي دراش أن مةروكملاو قف اذا قاضأ نم ةَدوُصْاَو

 لع 34 ذملا ف قيال ئاسكلا لاق هاريس قم رغلا مالكا فني ةلالؤان وهو نعم

 !اعيازا ا“ لنجل مزكملاو توعملاام يلع ساقيالنيردان آاجنافرحالا نيعلا مدي

 نوم نيش ىلع * هتم الثالت
 مل ا -

 لمقو »6 كاما 3 رلاقوا دراكولا وق نلمُئلو

 دك 9

 اضع وضع ناعأ اووتعاو ل اورامتو ءارفلا هلاو لل خارق ذو ع نوعم

 ذمالامىنعمىفدنأ ىلعالملد لالالا كرتاواع مانو ناعت قدم ينال وت يقف 1 اروأو تح هن ومن

 خ وقولر فلا ىف انمار دما قؤاولا تدضضات اوعودتو اسم ةواعاولاف را واهتوهوه تنك نم

 ةدرلاود لاق نر تسير اذا اونا اواووعا لاش ىربنيا كاف اهليقفلالا
 و هه

 دشتالو ىو ادن قاد »* انلزكل نا بركابانا يكف

 ناسا

 0 ف ا

 نيت اهاهن 2س لا انك



 اال (نهع) نونلا قرح »* علا لصف

 ةنونراعن نمنيضقلا فراسكناةشللاو امرت ماقلعتم قرف تال اوةرصشلا نم ب 2

 نيعو ناسك لويقفلاو داعلاو نهعدقو نان ززهاذافا هي هَْح هسبلا ترظتاذا

 ىنامعللا ىكحو نهاد كلذكو تبان رشا داعلامو رضحاض نوع تيثوم ادا

 ريثك لوقودقتلارشاحى أل ملا ردا علنا

 ا * الضو .حذا ىرمصلا ةساراد ْ

 ترش طبأتل امو ى رب نبا لاق تباثلاورضاملا نوكي |

 50 ا تنهش عدم ىمرعوم ومكلنالأ

 تبانلا ميقملارضاحلا ْنهاعلاو رضا_لا ب ارشااوزيضاما ماعَطلان هاعلاو ارشاحا قم ىأ

 هلام" نهاعنمءاطعأو هنماق ًاناكملاع نوعو هيلعماسقلاَن يحول اذا لام نعلن لاقي و

 نهاوند هرضاحو هلجاع نمىأ هنهآو لاملا نها يي ومدن ملبس ينفر

 نهاوعلالتيقو ةغينج أ نعانوهءمضلاب انو نوتتنهدقو تسب ذا لسلام 5

 تع هلموىف زودنا دعت لهأ اهيعس ىتلا ىهوزاخالهأةغلىف بلا نيف ءاوللا تاما

 ىهرثألا نيا لاك نها ءاوملا قناوةدب هرم ىائارعثيدصح هسنم و نه هاو ناسنالاحرإ َر 53

 نلبي عااخشااهع ىبمتامناو ةلضملا بقي ىلا تام نبأ ىو ةسنهات عج

 ملجاولاو 'ةيدمةيلقلان ودتاوللا تانعسَسلا هال فاسللا لاو اهنميرقام عطقدب مضي

 قاتلا نوح 03 او ثوهرعلا ونامألاو نايل ىارعالان ا هاو ٌرهاعلذاك 55

 نشا هاوملاو ةساكتلا لصأ هلك :رهزالالاك دحاودح .ركارولشلا اونيعللاود رطلا 3 قسما

 عا ل .رىفقو رع

 ابطا ةركلا مسك ضلك اهنهاوع نماقيضَمميلَعُم

 قايل غلا ,هاوعكن ناطاب نما هجر عضوما مه اَوَع ىلارعالا نبا لاق نينحلاقعيهسلع

 وهلسقو هذواهتاذاوه قو ًأطخأ ءأباص لس لا ذاوهل.ةوه ربدتي هنهاوعىلع مالكلا

 يأانهها اوعىلءةملكلان ول سرر فاسلاناثي داو هم بحو هن نم ةلاؤاذا ْ

 عجمالكلاو ًاريسنلا ف قيرطلابغذخأتنأنهاوُملاوثالانبالاك اهنو مطلووب 1

 ىلع مالكبلال رأي أرّضح اذا” َنهعوَلَعىاذكد نوع كلوقن موه ل قو ةتهاع
 0 - و 8 < 34 2 - اميل د 2 ”

 هيبك اوعىلع مالكملا سدسمأ هنا لاقي ىنارعالا ننا باومواطوا قمر جرد كساب

 - - و -2

 طمضاا دكا اذك هلنوع

 نيم نددكسنو لصالا

 نمءاسهلارسكب بانل نم
 صني /ىشلنهعوهل نوع
 مدعم نأ هررق.رملاهءلع



 اذ_ك حلاة فاس كهلوق
 :تندلاك انه يشنأ
 ّ اكصاقةدامىفهدشنأو

 ررحوالالكلا سجلا|ةزاقمدبي

 هديصم هاةيفاقلاوةباوزلا

 نو4غ) نوثلا زنا نيعلا لضف
 سماق مو 04 5

 هب وحن ةدعاسلاتو كنمدن ربادهءاج

 107 20 ءمو ل2 ع ونا مدس طة

 دقومم ارصمشل 3 باع *« هضيموناك قربال كذعف عع

 ن وكت ثمكستلا نبا لاق ولاق م معد سعوا كلذ عيج ور 50 ربلاف

 ا مي 8 قب حوال 3 اود لا عبصالا ىذتنبدسشنأو ىلع ىنعمب ن ع

 لسا ئًاودعت ىعع نعءاجذق ةدلاق لعب سح فلذا مى أل نعمف

 م

 ناس عشك ذابت رم عاق 6 و رحلات يشدقا و

 1 ديبل لوقف لافوااهلايحدعي تصلك

 لكلا سفنةقاسمَي 3 هنعئاطيغلا سا
 4 مااوز

 08 ناقل ئ مالو مما ىاذنعذفلاوكنعرسلوقتبر ءل اوهل-أ مى ًاهنءهلوتلاك

 قيال ل نكرل لات لفيْلي عمتيلا فاطم نعدقا ىضررع ثيدح

 كدنلاقو هلي ملسوهيلعهللا ىلضىبنلا ناف كمت للاسقف" مس نالأ هل لاف دو.سألا

 4 نانا لاقي ون ونلا ضغط )سو هبلعدتلا ىلص ىنلا نعريملا انها لاقي وهعدىأوريسفت

 1 اةنقفلا تاق تاما نمو قعيلل_كالا ف تناك نعد ”النونلا مفتفركشلا بجوأ اامريخللا

 مهضعب دشنأوءاملا طوقس ىلع نع ةرسكلا تاداك فاالا طوقس ىلع
 هس ودمع و1 هم, 5 ةراك<

 مداطلا ثاممشدي رشاغأ 5 ىحسمشلا نرقردنأ انم

 انفتلالءاللاو فقالا اهلخدت ىلا املا عمتمت# اهنأالا فقولا نم بارسعا ىف جاجا لاكو

 قالسالا فذكر ةنك اس نساتلا نمنونلاو ةنك اس نمّنَمن وذلا سانلا نمكلوةكنينك اناا

 اأو كلذ لْفَتاسانلا نمناكول نيترسك عاسقجا لقثل تهتف اهنكلو نينك الا ءاقتلالر سكت
 حاجزا لاقام لوقلاو لاق ح وتفمنعلوأنالرسكلا الا فز والف سانلا نءبارعا

 | قومك نؤملاكىلاعت لوقتمواناولا وبضْلا فوض نهعلا (نهعإ) !ههنب قرقلاف

 ٠ الا زيوس كعمل كدقا لوسر ىذه زئالق كتان اهنع ىشر ةشناعئدذ>ىفو

اون وع فوص لكل ةو ناك نول أخوبصلا فوسلا نها لية فشلا نول
 | ٌةَعطَما 2 ةا

 دبه

 دديعوب ادشنأون ثوهععجلا و هني

 ردع الانام ونص «*و ورلا نمن وهعلا لم هتم صاف

 م دمع

 أ تصاب نأ نهال[ ابحأاونأ لاق ناسك حوتشس كأن هام نالف فار ءالانتا



 ٠ (ننع) 1-2 ةونلا فرح هه. انيعلالدف 4
 مهلوقل_ءلديامماو اًهزتنوكست ىهو اهعقوم ند عتنو هرواح دقو هلاكراتهبافرصنم ع وحلا |

 وراساك دود س 58 -1) لَك ع هرس ري هؤع

 لتقةرظن انما نيعزع نم :* 4 العنا: بثرلاكلقف

 دابعزش درسا لاك دعب عضوم نع عضو دقو قرف اهتعراضات شب افاولاغ أ

 سم © ني
 لامحن علئاوب رح تَحَقَ »* ىمقماعتلا طبرعايرق ْ 0. : دش لما ١

1 210 

 سيقلامالافولابحدمب أ |
 0 هه يو

 لضفت نعوطستم ىضضلا مُوَن ول اهئارف وكلش تنك 5 4 و

 ىئاودلا عبضالاوذلاثام ل ععضوم توات و ١
 96ه 32 و ماها ظرعا بسا و

 ىو زف ابدت ًالو ع 3 باح َتلضفآ الثاء نناهال

 ا دع ىجارتو ذا عام يسجل عضو فو نونا نك اسزعتويوعتلا لف

- - 

 ةغانلا لاق ةداز كدعو اذ عملا كنعاذذخ لاقي ك نعدي تبر غلاديز ونألاقو ىنعتو ا

 ةيلمخآلا ل1 بطاخ ئداتكتا ||
 5 عهد وع 200

 الميك تا الع اذا ىلع # ىليفأولاج رامات نعمت

 هازواكرعاشللن ءنمتونلا ف ذحز وذعو رسقنلا لغابصن حرفك نبينا ثدلكارأ

 نمرثك أ ًارعشلا فن منو فذ._> نأالا نينك اسأاءاقتلال اوهام قدح أكو نمت فذ

 الملا لاق لل ىأ نعى هع ينعو نعل وخد ن مرتك ًامالكلا ف نمل وخدنالن ءنوفذح

 الحلا للعلا ى اع » ال انا "رع ىتحاصأب

 ةديازلاع ءانسلاوةزئازلا 112ازاقو نر وللا نت درلالاقناف ع 2007

 هَعْضْواَماَمْأْ لاق اهدعبام ىلا لاعفالا ا يع سم رحئف:دئازلااللاو :

 هداعنمتنج لاش [وسأ ىهامناف كا ذلثمناك امونعن وداد ل ونمو لموت نيو

 ٠ لبكارلا بلانهن عم « ىاطقلا تدب دشنأو هذسعع نع نمو ةزاسين عن فو لعن 5 ا 5 ع ؟

 اهيَلصو نع ءو ءامنالا نمَن راما فاضي م نعو نمنيب هسققرفلا ع :ةمانمو كاف 1

1 

 00 هل اوقىفةدسعو لاق و اثندح نافع نءانثتد واش دعت الفن هتعمن كاوقك يا رام

 «-:ءدي رب تالف نم نالف بدت ىمضالا هدايعنمئأ هدابعن ءةيؤتلا لبسي ئذلاوعو |||
 ء 7 3 21 عين ط1 . 1 200 /
 كت ءلاقو:ةتتعو هدمدلا لاهو رعغال هع تيواقاكلا لاف هحاعو نالقنهتاهلوا ا

 2222222299# م سس
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 (ناع) ١ اثوللا فرخ. + .نيعلا لصف . از#»

 3 ب سو

 1 ع م دشن وتجاه وم اذكر ذك ل عج دف رصبالو
 . # ه<

 ازيجمسشلا اًيهاوتلا يد 'اسمتاهنوَج فو ٠ اهلل شعبان ُفرأ

/ 

 0 ' 3و

 ا 35 1 0

 89 ند

 ١ "انآ ارقو بست ليال علي 5 هدوكسلا ناو ًطماناودد

 دو ا لاق و ةصصفلاة غللا ىنهميضااءناوعلا و ةديجربغناوُنعلا ف ةغلُذ ملا جيلا لن

 1 اعذار 2 بالا ناونعك للطن ىماو لا

 لااا قدا دوس "الا نال نمو ئرب ننال
 5 سد وي2هنإاس ف 8و همم

 ل ومرت ومد #* هنداوي

 نيعلا مهل دبل ميقدعْنعو مر لعأ ىأموقا ادنعامنتعاو ناس ناو علا قير دقو

 1 بوقعي دش ذأون أن ودب برب نع مهل ومكة ةزمهلا نم

 ١ .اهريصتسنعدبال رح 0 لمع ونبدا ن عاين َكولتالف
 3 هس هيوم 31 هدة 5

 تعد موصل ديك نم ذب ةياصلا#ام 5 قزم نم تحسن همرلاودلاكو

 هم 5 < ةاق سر ع

 سك سانلاب ٌسرالا نءوبارث انيمي نلف حا
 د -وع الم

د تانداسي مرا نمثت بلر ماقنا ع
 5 نا

 ترو هم و سوت

 رع ]اا تن ديس ةابلا قس ا

 لوقت :كتعلو َكناللوقنب رعلاو مسهتا اوصاف مص دا هنولعش مهن اكرشالا نبا لاق انالف أ

 كاعل نودي عر نولوتب ةباعل نقل مي ولو "ميقىبلَكدَعأ ىارعالا نبا اعلى ب#عمكاذ

 ننةلعفاك لوق:برعلاو كمل نعم ةمدلا نفك كير فوقي نمبب علا نمو

 ادام اهاتم عر تَِحوردنك لك فاك ىأدسحاو الكا نمتكن اعوذ ةلودلو لكلا

 ليج حب نع هتمعطأو اضيع سنتيم نس وقل ءتيمر ل وقت: ىذلا

 | نافع ثيتب نيتاسح لاف امك هناونْعو عفدزبغىلعهرهظت وشب تالدتسالكو لاق

7 

3 7 77 

 ا دوعلان ارح لاوو تءسرتنأ ادارأ

 1 ٠ برضا نيراوسلاعرثآلا ٌتاومعلاوىرب نبا لاق

 ْ ليل 0 «* اهبّسحسدقى را ودةجاح و
 د ووو



 .٠ نانا نع كونلافرح 35 تير

 ولك امزلعأل ةفعسربو * عدس ةّنعنمْتفرلاذا ا هفول

 و سوو 659

 لاعادة رار ردقلا هيلع بصنامةنعلاو
 ص -

 4 وي 0 م

 ُدماهَماَصْدلا تتنمَقَرْوَأو * فلا اريعغتفع 0

 ةغبانلا لاق ش شح ىلا عتاد نايم رفا ها هلا ب اودلا نمد وعلا و
 و 9صاكر 92- 9# سورس اق ع

 نوع ديد اع تانوكا نم * قوس هيدشلجرلا تاك راش
 م

 5 اسناك اذا مولا شكل عام الفلاقيو شحوم ةئمسلا ىهو فود ىورتو

 هنال بوكر اواّنعلا ىلاه لولا سرق ديرب بوكر ناتعلاوذو ةَمهَط ثيدحفو مهل
 2 و هو

 7 روض طب هللاذسمءثددحقو ماج اريسنانعلاو بكر ومط

 م ا مو دى هء 38 اد 25 ا وهسه وس سس » هم
 هلسنكي 22005 ول ثددلا فو ناتعاهعجنو ةءاصتلا ةنامعلاو ةناعلاًايهرت رت هنائعدنت مذا

 ىهةنانعأ 5 وفحلا ناك كاف فئالا,نانع أ موضعي اورو باصسلا متفلاءنانعلا ؛ءامسلا ادع ٠

 اعان نت هيك ىذلاامآقه_.اونئثلكنانعأس محن. سثوتل اه دسك ا هلاق ىاوذلا

 هذه رنا امَوُرْدَبل»لاقف ةباصسمبتمثيدحلا و هريغوو روت هلاقاههتباوءاهتتلا
 كاسم نلا نانعلاليقو تان واولاد اَنعلاو كاك نزملاواولاه ْنرملاو لاف تاصتسلا هذولا |

 اهراطقأ نم امواهتئاغتسمامسلا ناننأو نو نعاهدحاوابيحاووءامسلا نانعأوكاملا 1 20 عايد هوا هدا دكدر .ط 5١ هو < ١
 | لوقتةماعلاو ءامسلا نان أخواني كحول "اهب ناببلا صوقتنكس لس وي لاق عجبتك أ

 رضشلا ٌناَتعأو اهتمكلادبامكأ اهلا مرطتاذا اهتمكلل نس هافالاولت
 : ع 95 هس 3 د

 ىلص هنأ نم ثدذخل ا ىفءاعامامأو صرب ىأ لن ديىذلاامناجرادلان انو 5

 || دار ةنافّمأو ومالا نيا وةسيلومالا ليال يطايتلا انْ لاقف لبالا نعل ئسرلسو هيلع هللا | 00-02
 :ركلاه" كك نال :ةاكرثالا نا لاك ىحاونلانانعألاٌةقيقحو نيطاسشلا قالسخنأ نءاهنأ ظ

 لبالاناطعأىفا اواصتالرخ ؟ثدد_-ىفو اهعئادطو ا هتالخ أ نيطايسشلا ىحاوف نهاهتافآ |

 هنا هتَرَصو هيوم أ اذكل هنآ باكل ُثْنتو نيطابشل ١ ناذعأن مهتقلخ ا منال |
 وه وومورس سمه 0 75 هيد

 لاعو علا نم قدشمدنحاو عع هنسن ءوه-ونعو ةيويغك هسعواذع هع باكل نحو أ

 ودوم . 2 هيودالهما © هم اص وو

 اناونعو مشو ءانتائوللا ىدخنان ماولدنأس وعاذا ةينعل هندنعو الع انينعت باكلا تندعىنانعللا

 لاق نمواواو اهازدخا تيلقتاننلا تراك لن تعادضأو هيتيحان نمت يلا

 ضرب ذل! ل حج زال لاقي و نونا نمرس وأو فش ا هنالامالن ونلا لهجباكلا تاوأُع



 (ناع) ١ . دينا فرو * نيعلا لصف 5

 نمدحاول جارد رو وفاعل رمئامأفةضوافل هك ريشونانعلا هكر :ناكرش رش :ةك رمثلا ظ

 الانيا اينادخ اذ لكّيدأب راهاطات و ةيحاصخ رن ع رار داب ريثقلا

 لامس أر ىلعفاًعضونا و امهتيفندلالا ىاحم رنا امهنأوهزاوج فءاهقفلا فاتذعل وهس.فرتخ

 ةذهوُدكينم هلادتفت يو امهيدنأق غوش لكفاك ثْشِنأف ةضوافملا ةكرمش موا هنم دحاو لك

 لجرلا ل جرلا ضراء:نأوهليقو ةزئاجهسحاصونامغنلادنعو "هلطانجفاشلاد_فعةكرشلا

 انوكينأنانعلاةكرشلبقوٌواَْلا بجو تين أل بق لذو عم كر أل لوقيفءارشلا نع
 ١ ل سا يوب سبرئابن ناكي ريشلا ىواستبت ًوَقَلَعْلا فءاوس

٠ 

 4 رف ةيوهموقح دع ىدعللا لاق نامي واستمنابةقاط ةيادلا نان

 ايران » اهاقثفاشي ر فاكر اشو *
00 : 

 هلع ل ثم دفو|لعو هلام ل ملابعهيحاصامهنمدخأ اولك ةضراعل نادك ّك كابا 07 |

 ناّتعلاريصقن الذواًصارعو ةضّراعمهضراهيهضراع لاشي امرا 4 ةلاحلاقيءارشواعني | ظ
0 

 اقدبقو ايفسحتمغلاولبالا لعجتر مشل وأ ٍبّمكلانم ةر ةريظكلا علا لثملا ىلعريخلا ليلق
 سل دي يع اا يوصل ل حل ا بي ير سادس

7 

 8 نوكشلج رلا باب قع نوكيا علا باعث لات ملا درب نما هير ديلا حاملا

 | اطمأن "ئتعالالاك نع هعجبو سعف نانا عمتجبال مهمالكنمو همن لايف
5 

 5 وهدا وءوظ8-» هس
 د 0 يوتيوب ! ايا جة 7 00/ةوف هيرعنل هرر # ىوتدق ل باذن كر

 || ديه اايلع 5 ود لابح ىثعالا تيما سلا لا / ِباَقومكَل ثاضيأنانعو | 0 - 22و
 أ لبالا تارك تيا رولاقوتريلنحاوهو ليلا هلا مَا سلا ف باوسلاروصنموا اق || لبالاتارظحتبأررهوق 30

 بيدهتلاو لمصالاءادك

 3 - نينه تارظح

 | ل خلال نعىردأتلولا# هديضجاودارأاذا هقول معلا ور ياك ك نال عج نيتذإ

 هرويصم هأ لاب هوديمرلانةرقخ ألاف كرو لاقةرضاخا لق نمل ودعنا لب اهنا

 ماسه

 | لامثلادرب اهيقتلذضرتمم لاش بهما ئانسعالاننعا منوم ة دابا ىف ٍ را
 - فِ

 دوو م

 هاشولو ىأراس ىنشعالا لوقرسفف توسل ىو ىاضألامولاهلعنوُليف مب ش0
 ناالثم ب رضي ةآنعلا فر دألك لئلا فو رغشلاع نات نأمل يدا فب قا

 |ُلَعتسب رش ناصغأو أمان نملعبتة ياض أمضلاءلعلا ويرب نبا لاق ذياب | ْ

 | | مفيشنملا وة عباس لاقب لي تنوي نملدح رلاهعجامةنعلا اواهم

 رعاشلال اه ةقامعل انيعلا ظ

 ادآ“



 15 (نيغ رعت . فتوتافزنم * نععلا لدتا

 هزاع موسم ءهيئبلمَصِبادَناَسَعدماَذا :ريفرأملا“ ابدأ
 و ا

 لاق د و هلام ع حل عدن ريس صا دال ابل ناتج سو اناَتِع

 :تيكسلانادشن .زأوديد كارلا ىلع لنوم ذا ال١ وس
 1 وى 26

 بطصلا قربا َناَمعراهلا سمت »ب -, الماذا ىدالسا نمدسعت فرح

 هاه وهوه و م

 هالح -_ عت اوفا ثيفتسيت جي هرب لود وعب ميهحدابع وبدلا بصل اقرا دارأل اق ْ

 نانعلا ف برعلو فدئ/ اص لاقت كلذنو هيف نم هيوص سدلو انومامول عمق هنتي د

 خالقي واعتسم ناكحص اذاناّنملا« ىأنالفوداقنا اذان الفُناَتعْلَد لاقي ةرث اسلاثمأ

 رطل لاو بأ شو اوشس ذاع فا_يلهو نع أ ةتعزم ظ
 و 7 هد

 تل ناّنعنعانامءاوعقراذا 35 نشأ مك مف
 ع هساز

 حامرطلا لوقواطوش رب ذاناَدع سرفلا ىرتبو حراء ارعشلا لعب يلا ْ

 ةورس © ع7 ميل م

 ىلع تيننو ىلع هدرىهنانع ىلع نتا لاقدو نينح 0 نانعنعاب انابيلا م

 .رفرك ذيل يقمنبالاعدتيبأاذاةاَع صرنا 0 0
 م كت وسم 8 مل

 هلداك تا رءايلعلا بدم ىلع 03 شو ام
2200-26 

 فارعالا نئاراندا هئايلغفقنعاا لي وطهنادارأ ادع ”اباعردمو ىَلاعو فروادىأ نطوأح

 : 2 و
 هقرعو هقتعي ىرك ص رغلا لاقو هنادسسم ف رصقو هناكَ هنانتساىف راجدق داوحابر

 ةوثكا دا و-لكللاش وكلا ىه و رعاك هيحاصتسخح رولا ضو اذاف

 1 ؛ قرا ليحلا نآنعلاو هطوم هوسات اهناتعفابك وب مزاصلكلو5 ةوفشولاع لكلو
 ءالبسنتلانانعو نكلاانهماضااونئشكاانهنيناتعلاب نع «» فيطآصاَضاَبعملا « سلا 3 نو

 انكواذك ع ضومبلا يل رطل وني تمول بلة فمما وَ ا
 2 ةأرما تنعو|ةفخ ناك اذا ناّنعلا فرطمنا لجرال لاقي و لباس ظ

 امهلّنكن' اك امهلاومأرئاسن ود صاخ“ مفرط 0 شعب ةنعإ| ِْ
 ةيامرلا

 نانا ةرئا ياش 5 20 4 هلع

 :نابأ قالا اواو “ لالع «قاتنت 5 ران ا * نورمسصمسصص



 نيب وزلا ةنانعلا نيب هلوق
 ةننعلاو ةندنعتلاو ننعتلا
 اًض راف يفضل عمنتر سكب

 هعدصم ها سوماقلا ىفاك

 (نع) نونلاف 0-1 نيعلال ضف 154

 | ةتلاسلاب ب 1 غانفلاةام نغم انع * طاطءاصوملا بك" نييتخو

 : | اطيل تا كلوهلاقد وعدا عاذقلاو ةهنغلا نعم وهو
1 

 2 نملك يلع وُ
 ظ 0 0007 .٠ مس 7و .

 و الان مزاحم أي »* 0 جم

 افرتغنالا لازال طرت طيعالا باصلاح ةعكاكلاو و مع ع

 | هل بارا رعفد رح هانع3 د زغامألا ل رعشلان اعف رت او 0
--- 10 

 هلا رسل ع قا ِباَرَسلاْر ا

 اهلا يرسم . يرضع
 0 ع در و هءى869

 لاق ولي ودليلا فرحان لاني ونعينانغ املعو ضرع نعل

 اقفال انونحم ناك ول رتشتا موفرا ارتد

 ظ ةشقلاو ةناتعلانَب نهدي رئالو ءاسنلا ىانال ىذلاُننعلاو هنع* ىلا أرك دانت
 ةصدع ص م

, 

 ٠ لا ةنممدالاو رص كاذب بلع ناقل مكساذائأرماذ :رع ّنضعو ةيشدتعلاو

 ٠ مهجتنالولاب رلادب رالكلذك سنع ةأرما وءاسنلا را

 8989# وس دس# ء

 6 ءنمةأرملا لبق ةرك نع هالانينعىهسو لاف خر رح لس ]وعفم عيل عفوه دو

 ٠ ةنَمْوهَلَط هاا يدعنوكي نأ غنمءاسنا كرتاذالح م وهدصءالفهلاهثو
 | هلا يم ؟

 0 بالك نيرفعجندلا ىلا ةعدجنب ريهزنءاهر ولوق
 1 يمر 0 هد 9 همو ودة

 3 3 صاعد فعلا تكرذأو #3 عقاووه ىذا تومل تع

 1 | نون قدح هنالاقي وناتعل لب ,وطل هناددوسلا م مظعلا في ريشلا لج رالاقو 1

 8 ويس اداوم عاود تكا ابا كود ساو نعم و

 ا اذهىفاوناكو فيعضتلا م-هم ناراكالانب ىلع هو ا مهنالتنعأ ًايسض عرس ركب للابقف

 1 داوود لستعلا ينعي تلا يغقدد لا ىندأةسيأ ىلعنورصتقي دقاوناك ذاديربىرسأ

 ظ بايذعج فلوق اوقب نميزدعلا ن منوه ىحام اومغد ال بيمشتلا مهران هن لءوورسك

 ذئتيح فصوهنال حر موهفرادعلاريسص# اولا اذان ريت ذا ناتملا وست سرذو 2
 © مر

 10 اياص-

 ىو:هنانعزه سيح تعأو سرفلاناعو همنا انانعملل مج ماجلان ءاودتافحةعس

 جتا نا اي ريجعا ىلا” حل ا



 انت (ناغ) نونلان رح #2 نيعاالضف

 : ١ ًَّ مطدوا هنو ا ّ وس 2 م6 2

 .. سقلاىرعا لوق نمو ضٌرعو ضرتعأ نع اوانونعو انعن عير نعي نعوب

 ١ ' راح نبا لاق نآتعل وسلا مسالاو #* هجاعنْنأكَب رسام *

 هم وم هلام م59 طوس 9 1 ١

 | اللا ضرار نعش ءنام الظو الط دان وع

 بورن املا اهرودولا نم 3 قست باعثدشنأو |

 يك هع

عا نيتامااسعقا ال و ضرك ىأ مالك لكى نأ نانا هر فوق نغم د
 ىأ م

04-0 

 نوضوللانسُلاو ضارتعاا كمال ولولا رعال اولا كلدْنم ضرع

 م ا قوس

 59 : و ناعو لجزلا نع لاقي نونعملا عجب ونينعلا عجبي اولاك يونعو ناعدح اولا لوشن

 و 6 عوبو هردو يه 8مو ؤ2وؤد وهل .-

 لثملا فو هفرعأ الك 0 هرعل ىأ ىهامىردأامتنعبت دنع أو نعم نعم دونعمنينءوهف لعأو

 لو هيتعلا راكع :تافزاف أ عطس ثبدحىفو كولا نمارس بلا هنعيا نامل ضوعم ْ

 لحلو تناك اذا ةنمدتأ ًارما لاق وءاهلابىتالا وينال بف خدبو خف شرع ا

 لك فش هاو اهعَماَس !رعناك اذا نعمل جرو نطبلاةمخرتسضغناتعلا ظ

 هنقلا لوح جيب رلك < همام و ةيكاانا يارا :
2 

 ةهدعؤوص قمدع ةءوم هوس ه5

 نيا َةَةهطْتِيدحفو سمطغلا ن لاو ئش لك قنئفو نعت ل يقو ىلا نعنافتهنفم |

 نمثل هن اكنضرتعا ىأ ىلا نكن« ضارتعال ل ولاول ظ

 ا لطاملاو الذ هيدارألبقوؤتلاو ةكرشلا |

 وههخانج نع ةماملا هتمكدهلعهتلانا وضر ىبعي دقو هققيسسوتوملا ضارتعاذب ب |

 اتا شيتولاىأ نود ضال نا تيدحمنمو داصقب سنلام |

 كةنعنع يا فم 00 ران نءلاشؤتملا مر |

 1 ناعا ينعى ع ضوملاوهو مالا ُنَملاَو ردصملاْنعلاودو ركشلا هثنغنسوأ | ظ
 اضاع أدني همالو ئثهنم هف لخديال هيتدحان نم ضعي هنا نتعامل نمنع | ِ

!| 
 ا

 ا

 كلذ ٠ ن هوو هب هراتص 1نينم دماغ رتل شاك نأريس غنمةعاسسلاف | |

 اليل >2 1

 كَساعو لحق ٌكاراصقدزو ل كادلعفت نأ 4 امور ءاعملاو ناعما نانعلاو أ

 نبال هنعال سحيو هئم ك غنج ضاع هنود لع رفا لأي زتنأكلذو 1 م داك أ

 دع أ لوق باول لافوالا انعدتع ىأ 1 لءركنأو لاماَتْعَوَح ع عسالا اقر /

 زعم دهن وازن ةةوعسو طورت لاا ْ

 مدقتالطا [اننع هل وسق

 ضب رورحةدامىفهداشنا

 ةقوفةانثك نوئباتنعزتءو

 حاصلا نم مسن كلذك و

 نسمداو-لاكلت ىف نكل

 اننعبذلاو مكحملا
 ةداملاوانهءاد شن 5 ننوس

 همم هأ 0

 ىازك ناعأو هلوق

 ”للمكتلا فىذلاوسيذهتتلا
 ماغدالاّنعأ او سوماقلاو

 هءعم مأ

 هأ ص وماقلا ىف همدع و

 ءىويردقم#



 هبانملا نمسعي نمهلوق
 سوماقلا فاك عمو ب رض
 ئععم مأ

 3 اشىوةؤرلاتوهوق

 ”للمك-تاىف اك لسقإلا
 نئللانين> ىددو نمحاهف

 نضال |نيذض مومهممهو

 ىتقملاةانق تح اعولرادلاب

 نيبأ ااضصعةانقلا ملا ىون

 هأ ةانقد_طملا ىسنقلاو

 هعمت# هيثك

 (ننعإ) ٠ ٠.! نونلا رح اه :ثيعلا لصف 3
 5 36 اك سمو

 |[ فيض هبوب فرس الفلل جدو الار ووظوهورمسلا الخ به ارمْلاَو
 ةليئالعمعأ ىذا رضالارهاطلاوهو نونا ءموقو الل جدو ْن واع مقوي لج ر

 5 وده و ةمواع 6

 انا اًولعو هس ب وةعاذا باكلا د "واع اقي ةمنالعلا نم تاو عف )عفن وكنذأز زوو باكا ناو و

 | اننا عاملا نيةؤرلاكو لاَ هلم نعال (ن 0 هلاوعباكلا

 0 ناكني لع« نيل الدليْتطلس 2ك

 اا لاقةنج منيع رماو

 لقفل نكطسولاذا ل“ اذ رسل * نلعر تلم 5

 00 ' نمل قفا غ رز 1 * نار دلل

 للا ىو 0 ركل نمنوتلا ب رعلا هسفثدازامبانىؤئرهزالا .اهمسااسْمَرْعُ
 ووو مي دهؤو

 1 2 : نودلعو مودع ةقانىرهزالا 0ايام كيرالا او

 57 نم وءاقملا ةأرملا نعل ىرهوملا ةظيلغْن ل ةقان كلام .ونأ لاهو لاك

 ايه شر ذو رلاخ ناكمفن دوما معلا و ماقأ نع ديسك

 ! ١ قيراددتأو نان قارامَنعأ او ىرهودلال 5 نامعماقلا ىلع مادنعأ اورعولأ ||

 327 هك هو

 ب يزل ادم ةيئاسع لهب ضرأةسملاو 3 ننجهموأ م تموأ قزعم ند *
- 

 : ' ضو ثيدح ثردخحلا قو ديدشنلاو فانا وهن ماشلا فعذل أون فقفغ ناتو

 امأوءاقلبلا ضرأن مماشلابةعدق ندم ملا ديدن ونيعلا تفي سنام ىلا نام نم ص رع
 قو سا م 000 و 1 3 5 /: 3 1 0 ١

 ةيططب هلأ ةدلبوإ_هعجنموةركنلاو ف ةرعملا لاح ىقهفرضا دلب هل هح نق فرصدالو نط

 ل

 ١ فرص وةفرعم فرصا .ال 3 :معنم نالعفنوكي نأز وي عضومماشلاةبحانانعامأو

 | عشب وينسلاف كلبلا هييعاذا ني-ةلانلا ف فرصْف َنَعن مالا نوكي تأزوم د وةركس

 رة عدوو

 | نانعَفأ نيف ن# أو دسابلا ىهمديو لبر مسا ناس لسدقو ثنؤملالاا سمسا وسهمالك ىف

 ا ىديعلا لاق
 المر 4 وه ه١ ه ؟و م وو

 كحل نيام را ىتدسماو معلن آو هد مكيلعافالخذ تأ اومعتناف

” -- 

11210 

 ْ ا ٌمكاهلك كسلا ايل لازيال رض هلا لف امعلاو ل ندعو اميز ةنورلاقو

 سلس ىف لو ضرع 0 نا 0 هو ا 6م د.

 مام رهظان وو نم نعبو نعيائنلان ِ (نع) كَ هم طرم رشا ةرشم ايكو ديد بج

 نكو

 ا و ع يس دود و



 آلا (نلع) . نونلافرح « نعلالصف

 8 ةمع

 نفاعدوطالماداب مكر وزأ #2 لاكمي ىمزأن عّتفلح

 ىناثَنَمَءامأئرهزالا لاق (نتعإلا تان نع , وقنهاةعةقان ( نونع 2 ظ

 نوك,نازوحو ُبعَدلاوهو هنمالابعف :تاضاموكين الاخت بباماقت

 نمسلا منا وتل ناحل نكعلا( نكع) هبابفروكذ موهو قع هد قع نِمان العن

 نكست لاقي د ونكعاذ راصطبلا نكون نكعل اةذحاو نكح ذك و ا و

0 000 

 اذا ٍنكعتاذ عددلاقي ينم كا عردلا نع ناو ضعب عه ذأ يلا

 ش طرحيغصللا# اهتعسنمس اللا ىلع اتت ةعشاو تناك

 عاّطقلاو بالري 2 م لا ش

 لبالا ناذعلاو ناكعلا و ةاشلا كانكو فألناو : ةرضل لس ةظيلغ“ اكعد ا

 ىدعتلا لولاك ةريثكا 0 ةريثكلا

 نامل ؟نمّلطنايىرله أ « ناكعركعنمىوللاله :٠ + ب
 نال عالاولاعلا ارنذاعلا (ناعإ) عم نكعدر دراما م 3 ىرهوملادشنأو

 هيلو / رهظو عاشاذ ام فينو نين عوني وانغ نعي ىحألا نع ةرهاججلا

 باعثدشنأه«ناعاومنلعأو ||
 نآلعاىأانبفثبا رتططأو .6 نمر ْ

 تناك انأ هيدارملا رئونلاراهظال الاى الحالات أره تان ةسنعالأا تيجو ا

 رولا ى أن العتسسالا هلنير رقعان لومي نلعتسيالةرجفلا ثيدح فو ةشحافلاترهظأدق

 لاق مالا هيلا نع أهسنلاعو هب عيت ال ضر ىأن اعّسسا ع لجرلارسَستس اون ءارقومثيد

 ع 9

 تماس نببتعق

 اوُنَلعام الا مهتلاعأ نآو * هيحصل لع بادب :

 يدل فاي سحلاما ياو للا اذاةنلاعملا ولعل

 ىنالع سن !ىنالعاو 1 ىسفتناريجلا ىذأن ِء 5

 0 حامرطال ىرينبادشنأو
 سل ا #خ

 عمور 9 .- - ىو هوه“ <
 ديا اودع * اريشت ع غل نمآلأ

 ةيهاركلا لائم ىلع ةسينالغلاو روتسما اذامألا َنكتعاورهظأ ىأنِاعتسا لج رابلاقيو مرمءعاو

 ) رشع م_ءاسسبرعلا ناسل انللا

 حلانوكينأز وجو هلوق
 نأبرقالاو ىرهزالا ةرابع
 هميصم هأ لان وكي

 ناكعلا هلمكتلا ىفداز#

 ها قنعلا باككىأ

 نا صاح للا ىهالا ناعهلوق

 ب رضو رصن باب نمنلع
 ةزمهلاىدعّتيو مركو حرفو
 معص# ما فدعضتلاو



 ةنطعلا نطعلا عضوم هلوق

 طيضسد تلا ولصالاباذك

 هيلع صنو ةكرةنطعلا

 هع“ هأ سوماقلاحراش

 نظعأ ىلارسع ال انبا هل وق

 ىرسهزالالاف لدحرلا
 ىلارعالا نياريغل اطمح ال
 دمام نإ نوماس توه و

 مسخ لا ف داز ع

 هسةعدقو نفع ىانوفعم

 نفعأواضب اهتنفعًاوانفع

 ها هعدأب ةثتاذالحرلا

 نم

 ديلان . ةةدوزا لهل لتر 1 تادف ولان
 (ادنعا 3 و 0 ةيغساجإ 5 تاو

 وو

 كا ود رند نطعيامنا 0 امنطعن اهناملااتدأع :

 هم و 3 ةم

 وكوب يو تسارتق اديه بد
 فيجا حا

 ١ اني | اد 8 ب هضرع ىو هاط
 | رناكعؤترتعا

 1 نأدي د د انباع : طنين ا ند اردنا 5 ملا اونطَع

 ل : وو غادلا قكلذدنعب قاب وفتلسقو هرعشو أةفود رع دل ”للوامون

 1[ عكف 5 وأ ُُثر ”اك وجر هتك :ؤ 13 ادلحلا فءاطلا ن دوكسن ْنطَعلا لمقو

 | قليف لعل ذنوبنا لاق عضوملا اذه ىف ىرهوملا هركذىذلاو غال قكاذدعب قبس

 ع 0 قريْنالاق  غابدلا ىف قلب مىرتسْسيو هقوص مقر عيون .ةدداملا

 ءبو هللا مرك ىلع ثني دشحفو فو رعمتبنةسقلعلانن طغناسمناو للا هْيْن مدا ّقَلعلا

 لوم رعت داج فو رعشلا قرانا دوطعملا قئعةدلدبأف 8 'ئظعمااذإت ذأ

 ١ 5 اةسلادنصو لا ةنطعبشأتنلا قول وهن عدلا ىلص ىلا ىلع ل دمنعولا

 0 558 دالا نعد وألا ها ضتمالاوم كمت كي عالاقل ع رلا

 1 ١ دف يطع

 'ديزن قدعلر ارعتدشلا و
5200 

4 - < 

 0 عضوم ديزونألافو غامدلا فل نأ رطل ونامعلا قهفوص طقسو
 000 26 - 20 قوميبس سعرهم داع

 ١ هطعود سي نأري غنم ةفوطوهز 2000 طعن اةندحولأ

 سدس ساق دع
 : َء 98

 اقطع اليك باهالاف ل_ءع وأثر رناطعل اوبكلذمي لعق هّنطع و نيطع و

 | | نبا (نلنعإ) نوما اهلك نا ثم هنأىأ أقم ةتبطتو دا لاقيوةرشلا

 0- - ٠ سنءرو يهركو ؛

 | يو قكتوف اسر عب وثلان 3 :* (ناغإ همسح الع اذالحرلان 1 ًانارعالا

 ا هسم هى ملا وظ قرقر ا 00 ان هعاو ةنوفعلا نيب ةىذلا' ىشلا وهىرغزالا لاق 2 2

 07 | ةصققومانملا نمل ندع كلاي و

 نفل ببََو فا دابا نمدسف كا فوم اوججقلا نم نفع مالا هبل بونأ

 ياا" 5 راقب , #سرمم م

 0 تبوقعيدشل يتم مح حس

 دوب )دهم هور رو

 كيفي و نةعف مومغم عضوم ف سدو ةودب



 ...١51 (نطع) ثوداف رح + نيعلالدف ..

 مضر فو قدس مزعل وا بيق ىلع ع رب ىني ارايورلا ثيدح فو ىلبالا ناطْغأف
 ا
/ 
 ماض »ساد ا

 ىرخ أ :سهب رششلا يلاداعَتل ضال دعو ألادملا ل 3 ثيوراذا نسبا ترض
 سانلا عاسنالالثم كاذب درس'امطلا وعارملا ىلا تدرس ذو: ا انانرتدسم كلم نريشتا

 نطعاىح ةهاننضماقءاقستسالا ثيدحىفو راصمالا نم م-يلعفامورعنمزيف

 ىارملا ف مهليانساننلا لع ىتحرو هللا وطال معو ّقيطوطملا نأ ذاز أب شعلا ف شانثلا

 هدنمو اًنطعاهاوأ وهو حارملا ىمن اهوحارأ ىأ م يسئاوماوشطعدقو ةمابأ تيفاني
 (ةاتنوكي كريم لكشبللا لاكو ها ان او اريخ ىَرعملاب وصوت ناثيديملا

 0 ا ا لبالا نطاعم ىنعمو لاق :رقبلاو علان فيم
 هر وسيم و

 نوهلان نسف رقم 35 ىلهالو ىسفتفاكت الو ١

 قاواسنا دلل فز لبالاناطع أ ىف ةال هلا نع ىبمن هنأ لبو هيلع هللا 00

 ةسانملاةهدنماهفةالضلا نع هلل ل رثالا نبا لاق ىلبالا ناطعأ قاواسنالو غلا نظام

 نادارأاماوز 00 عمةالصلاو اهيفةال.اايرعأ دقو غلا ضاع ىفةدوجوماهناذ

 منضوملا كا ذىانهقرشتواهزان : نمن موي الواهمدؤرتعفرتب رشا ذاف سما فمجريإالا
 لالا ناطع أ ىرعزالا اق اهلاو أ ئاعرهسيعتوأ «الصن هيمو هد :عىصملاىذ د ل 0

 عجرم عت بح هاملإ ىلعٌليالابرعل مْ اوال اكان تركنا ماتو ْ

 ملطم تقو ىلاشلذك نا الفا هدو مولر اسال حلا نعمل |

 لوقواهروفن مزددتواهتب ب رمشبر شتم دراهكلو كلذ دعب وتشبال رفا قروب ْ

 دمك َّنطعنوك نر وجي دقو باعث هرسغي ل اهيانق فنا نو .٠ ىذكا دف أ |

 هاما هيلع ضرعي اوبر شده ةقانلا حارتن أ وطععلاو ام ءدؤتارت اطلا ث حك لوتك نلبَح ْ

 رجلا فصيريهزنب بعكل افتكر م ثيوراذاوه ليقوم ظ

 و 85هوع -و س 9 39 أ

 1 وطعالن ا ًاولاخدالنأب 5 نإ عدة درامي رتشل و
 0 زيا

 تيكسيلا نتا لاق «اهتاتطاعءاور ملا شت كره لاند كربون طبر كدفو

 يرنيإاهتلنوتتانالال ردا لوح اضبط مهلا ْنَطَع اذ هلوقتو

 هتلقاقبب طاش كملي 8

 لابني يرض حملا كورن رغهديفوأدلا ت كاس عقر

 ميشا وما ونطعدقو هلوق

 هياببنلا نم ةّضحسن ىف طيض
 نألصاخلاو ءاطلاديدشت

 مزال صوب رضك نطع
 فرغضتلاوةزمهلادىكدءنو
 ها افعضم هموزأ عمسو



 نمتنأام ىناغصلادازا"
 ثوكسو نيعلا مفي هناسع

 تناامنولو قيام ةيتخلا
 لبالا ناسعأو هلاحر نم

 ريسعبلا ن ..عّدساو اهحاولا
 نسعلاواللقأ سس لكأ

 " للا نوكسفزشكب
 هصيصف تكا

 لصالاءاذكر زغشعلاك هلوق

 هرخآ "مهم "ارب مكحملاو
 (ءارلا ايف ةر وك ذم ىشو

 "لمكتللاعتضوماقلا فو
 ىازامهنب نينونب نزئشعلاك
 يعم هأ

 ادب وشع عمضتنأز دوج رهلوق

 اذك ن وذلاب تزاشع ىلع

 هبوصونونف ىازب لصالا
 ةلوقنع سومانقلاحراش

 نكلنونواوب نواشع
 اس سا

 نك

 (نطغ) ثونلا فرح نيغلا لصق 157

 تسلل د تما م حيوي تسع

 ااا اي ا 1 16 7
 6 771 و همن: و

 9 .ةقلوفو *ىدزلا نوججرعلا نس علاو هيسشلاقدنلاع لس هس أ ندعو نسنع

 0 لات ضو واب أةئيدر ىو سلا هنأ مدقتدقو ةئيدر

 ٠ دبوس 8 همم حج وس و

 راطابسب ولهتسيامامج »* يو اعءاك

 ل ى - هر

 ذا هتاكتؤمرلا تل كيو دلكمو راث ا مترا نزول نوط لج

 ص ع اصول 0 ص
3 2 5-4 

 : 1 ناو ةازتلان نما ع ”ءأبيذهلا و هر لان . نمل 1

 نملالااهسنوق عم نيغلابعا ارك ردا :ركلا ةناثعلاو نمل نئاعلا فار ءالاننا

 للا كتمت لاعبان اسعد 25 "لذا َنّدعتو رفلا نمنع لوضأ ىف قياما
 201 هس

 /ققيانللانةيديزوبألاد رقلان افاق هنذلخافامبازك ٌتعشاَدأاهمدكَتْعاَو
 وع سو

 لصأةناشعلاو هلئمرادبلا وتاشثغلاو اشعلاوناّمعلا ”يلطلا تكيقأا ذاب ران مةَساَكلا

 1 قاقادبدشل وتعلو فكل ( درع 0 00

 ىتالاو فال ؛ ئثلكن مرسلا ىو اوه ليقوئ لكن مقام لالا
 ' فان هع 1 8 جا م د 92 سا كد موس <

 3 2. تزوشعلاورو لاب كد #2 كو 0 ا لا .

 او م س

 0 0و ةنابفا قل كروت ىرعورما نونلإنزاشمىلع نودع عمت نأزوجعو

 مو ماس

 29 . لصق فسر مونأك نوع

 . 7 2 7 سوسس نسم و م0 و كهسد

 7-5 انوزةنزوشع مس لو وا + تزامئا اهب فاقثلا ضعاذا
 ١ 1 00 هَ هلو مرق 9م 6 هسا و يا ع

 اًسمخلاو فقتل افق مشت 5 تارت زسمم اذان وسع

 - 0077 و موس

 ١ | (نسصإ) شدا ةبشلًوعو هور ولا ورع بأ ا

 نسل( ع سرع وعااذا مالا َنَصعْأل ودك ودمع رغى عدد اذا لجرا نضع

 ظ 1 طعملا 0 ب ىلع بعدو سان تؤلم لال

 |تيفااشا بسمات !ءاهامسأطع اواضإأ اتاطعو ن0 2

 دسللاف برشتفةدوعتاذو رولا دعب

 8 و
 لكلا 9 ه9

 : ا
 1 اولد :اذاَن 9 انوع 0 هم 5 ,,



 آ هال (نَدع) ! تؤالا قرح * نيغلا لصف لس

 نيحا ار ووصف وم - وداع 8 رعو لذغلا نجار ارعرت ا < لاى هرهزالا رثظفلاا

 «ىي ومو مو مع >

 قئئااول تل اروصءبفروصمىأ * نر عمىدلا سامر دف 35 25

 ىو - ل ا

 دشنأوق امةشافودع ضرع رعلاو ص ةطرعلا ثيللا ندا كانو ىرهزالا (نتغإ |
 هم ءوس '

 لج ارو طاَشتو ضارتعاقّئضز لا كارغالا الاف « الحا ارت مولي شيرتلاودمل 0 ١

 رماة 30 لاعول طاختلا» نمرع_سأ اف ضاوتعالاةَْضَو ءلادبرعوبات اعلا

 رعنءارذلا نا ملا . رعلا ين“ 1 1 انباع عفة هشة د

< © 
7 270 
 ىربنا ناحل“ اك د رعلاو نوح رعل او ثور رةلاورعونأ ميظعمهارتب ومهارعو نهارع

 ,, موو

 ىارعالا نبا ((نزع ( عضومناهرعو لاق ملا د“ كل اهبشي منيه ارع هع توهرعلا

 نونلا تاكو ىرهزالا لاك هبيسثاذ_هو هبنصتاذهذخ أف ءبدضت مءاقاذا لج رلالجرانرعأ |

 ةيادلا تاسع تا ودلا ف ىرلا رفاعلاع وخْنفلا ) ناعر) ف رطل اذه خالل نمتلدْم |

 ندغأور ولات 6و "لكلا ايفييفاذال الا ةيذكو فراوبسقتا هني "27 ا

 ميدقلا صشلا عناسعلاو مسا وَدَب_عةقانكلذكور وكس نس ةيادوانسّسانيم نما ْ

 بداص( أب تنعف اكو ادعت ىطاخاههارم "* حافلا لاك ياا ظ
 ووو 5و

 بوقعل ن ا نسون سعو نسع ىلء ةفانلا تو 35 نسعى مد ماع قومه يلعإ »*

 رادع قيل بالا د و لع ديلا قاهاكح
 0 - , 9 2ٌق”ظءء

 وأنا لاب دك

 راس الع رعت 5
 ود 007 ., و

 قدزرفلا لاتنسون

 نام تانسمملااقَتلا تاو #4 ىردقرا<ساقآلاى لنْ
 _- م

 55 2 و 10 3 ه7 رهو م هع ووو

 2 هرم

 نَا ناسعاك عب

 هلقنيسعتلاو ن نسعاهعج وهن لمع صلال لاقت ؛ونيوسلا اوهونوسعو نسعأ عجن بعلازو

 راو ءريسكلا نسم 0 رطخملا ابل ْتاواشلا قون

 لاقى .طئساعناكمو

 يردن ا ناّسساع 0

 0 وهو صان نمسح ع نسعلاو ريكو اهي او تار طال 1نمفاننث العزه ضال نومنلا ل عرش يا

 تانددعم قونو هل وق

 تلج ةدقانلا تندسعأ

 بدملااه:دسعأو ندعلا
 اماه هنوا هد سعب هذ

 همعتم ها بيذهتلاق
 رسطملاهلقني_سقتلاو هلؤق
 نيسعتلاى هردرالا ةرامع

 نطل صلاة

 زا ءارالات رام ا هلقو

 « ريسعتلا فلوشلانيرق مذ
 ها ءاتشلانئسعتلا لاقي و
 ها طسيقلاءاتثلانددا سهو
 هه مينصم



 زرك ملا نتئرسعلا هلوق
 ”هكرح ثءاثةالوالا ةثالثلا

 نئرعلاو قوف نمةانثملا ءاتلا

 ماليئوكير ملا ورغمت
 (منوحر :نوبرعلاوءاتلا

 م بس ىسهف سوماقلا ىف
 هىىعدم هأ تاغل

 (نشرع)ا . نولاف رح م نيعلا دف 165

 يو هم و 5 ه2 و ص

 ٠ | مسيل د دايت لثمن يقل نو طهر فال !ةيسفدنبتل واهدوع ةركسلا نار و ْ
 ا

 | داون و ميقا شل ىدا رنود نابع طايل مجم ماكان رغو سو هيلعهقلا ىلسوينلا

 ٠ | نيلا مذيوهقنرم نطين عاود يلا تيدحفب تاق 000 رطل افورعم

 متاع جب دوس لك بالكلا نماولمؤا ثيدخلا فو تافرعب فةوملادنععضوم'ارلا تو هةموو - وع
 9ع 7

 8 رعلاو ثول رعلاونونرعلا ((نبرع )ب. بلكلا نيعقوذنان 'وكينانتلا ناكل نانا

 | اذانوير :رعلا نالفكرلاةي وكاذةيطعأ اذا 1 رع دلوقت نو درآلا ةماعل اهيهستىذلا
0 

 ةردص  ))دد
 1 | تارا رردلا نمدانوذرتل اوُرعلاونررعلاو ترعب هلا ) نئرع 0 طش ا.ه. ديا

 18884 ١و و ور اور

 | رصنوظوترعلا ورع رع علاو | اواو هقورعب يدير هش اذكر اوي فلو

 | ىف يطب م ُيلاوطقوسا سلو عزسلايئأ اوهو الا عل بسن
0 

 ل فرب عمو نترعلا انغ ويدمر عم جدأو نيرا هغبددآلا َنرعورجأ دس

 صح رت وم دوا ردحاووتا اهطعةسب طعرببا ل هَ
 ةرءلسةمنترعلاقيوهنروص كلو نونا حن سد كرا ثم ني وابا

 00 هلا ويانا ورغد عنج 7 09
 هدو كك -ه -

 1[ تمت 718 وعي ىذلا قدعلا لصأومه لبق و حب 1 سيباذا قد علاوهرق و

 رعرخص ءردص [نوبرعلا ىرهزالا لاق ةساكلادوع :وهبلعت لاقو . اسانلذتلا ىلع قبسف

 نو لس سن 6 اوىلاعت رهناصسلاةفاقيقدداعاسللا الهلا هيهللا
 ءومو هذ ةم ه

 8 .نجرعمىدلا سايمردخيف * هنو 20000 .وعاو هتقد ف هديسنبا لاق ميدقلا

 ان وكت نأ ذه ىلع سائقلا ناكدقفحا رمال عميق ناكتاوالص أ نور عنو وتركي دولت

 ا | "عابر لص هنأرعأ راثلذعنماذهتي و رتب أرسغت وني رفا هتدابزك ةدئازنونسر عنو

 |امنا وناعم لاعفالا ىف سلهنأ ى رثالأ ثمدنم را و ظمسنم هرطمسك ثالثلا طفل نمسيرق
 و.و ود ءءء 0

 1 | نوحرعلاو نوجرعلاب رض هس حرعودب رض اصعلابهْنحْرَع رو نيكو نعوذ اسمالا وه

٠ 

١ 

 ظ هلسعج اشتم ادامتموهو كلذ دوأبشردقكلا ن 00000 ,رءلاو ضم آتنا :

 لاند سم وشو سس رطملاك نوخبرغلا بلعت لافو نيالا
 م د هلم 8هممو

 عبشلاو وشق ندونيجارتلانم .٠ عب ون نا ماعلا نعيشنل

 لاقي ىتلأ كلا ىهولئاقعلا ى هو نوب و نور ءاهدبحاونِارلاونيِهارملا ىرهزألا



 امو تزال نرنلا ربح + نما ليفقا

 هملع ىلع يد ىو فن "الا سأر لاق و فنالا كأني ءنرعلا أ | |سو هيلع هللا لص هّتقدىفو
 59و

 ضي لالا 00 ميسو لاطنأث ارعلا مش #3 بعكديصقفو اهفونانينار ارع نم مالسلا

 سانلانينارعوُنينار ءهسعجو 3-3 ميت يسلاو دراج #23 لاةفرغدااءارعشلا

 و

 ا يعامل لاقت ىلع مهر ”اومهسداسموقأ انت ةارعوم -هفو جو

 ىدايعلادب زب ىدعلات ليما ةثطبراو 5 زرضْميع ارعامادق عيت *

 0 مة عع 3 -5

 الاخالواة دف عدت ملة لظو 3 ةيئارعود امو عانرتاك اه

 حولا براون ممل ىاعأ عفت مضل, ةيئارلاو ايم عفتراورثك اذا ةئارعو امو

 انيغنفسيرثتلا كرا لوغ نار اولا الا

 لغم اتا للا ن ما# هقدونانأر 2اس

 هدو رجأ همدأ“ ىع عطار هش ةنرعلاو نيرا 0000 نرالا قدرت |

 هلا مولا يسعي صعوه تكلا نا لاف للا بتهرعرتةزد سوو ا

 .ورهو.. 'ةدوو
 رمت لاو رجا هءدأ“ى هيف ف عميطن م قديل اوطق را ع 0 فل ثئأوهو ها

 ةةطلابتدل حاولا كالا لا قرم مدل قبور هدحا رات ضير

 لاقي نكت يتاد ماحدمب روص ىلعةرد 5 2 ,ءاهتهحاوُنرءلاوهو

 اينيلعقرب علا ضرالا فة راتب الاكل ولاخ نبا نع ىرب نتا قو نارعاهعتانل | ْ
 ع - سوسو و

 هَ 00 الا ناسية .رعوتدكلاوةنكلااههسافاهبقذي ىلا امأو راتصقلا | |

2 

 هيب لوقيبهلووبقنم تير نإلا نع

 نب نيرَعْنمَدرعحلا تن 5 انمار دونم رع ٠

 ْزاَرعلا لاف لاف مقام ” رن كلام ع وبري لتنمو ؤبا لاف |

 عوربن ةساعثو» تببلا قنبر شدخنالال او ا اذهريزت تيفيز
 م «و ط 2و دى هع

 ةنورعو "ل2 نمنطبرغصم لب رعو معن د نطو وعون و نا ارعئلذكو مدا كؤرغمو
 , . ةمرض#

 *: دسلل او را باصنأ افرع نؤد عضوا يونا هش

 صاهعم ١ 2953

 : اعمر مدنمختلا عم هزادأ د اعكعك تان :رع مول لفلاو

 سةلاو نها لاذ: ضرالا نيف رك ذه ة*عتنأو طئام نانو
 هوم ه7 "ياه 1 سا هه

 جوت نان عنواط ةوأةب نمش * جراف تح قوق لحروف اك



 (نرع) ٠ . نونلافرح ٠ نءلالصت ليل

 0 اء اباد راع تنل طال نا ها علا ليقو

 لابشألا : هد يرعب ث راك * جد مديدكلاولح يس م
 "1 مو سل جس

 نيرا ول طق لادا ركل نأ هلاونيرعلاو نكيلوأد هيف اكداضعلاو مث اوّسلاو

7 00 

 0 ثاكو اهئاتفي ىأة كسير سعب ةدءاقلللا ضعت تيدا قو ل

 | عسر عمو ازعهقلااهدازاهتصنمو اهزعلدبتيبشدسالا وأمل صالا قبيل و

 لهزع ةج رقى رهط :زالازشنا ةضانلا

 ماس قوس ساشا

 ل اهلها عا# حان تافعسلا هنا دعساذا

 يادار ار ءلاوتد .عيلارادلا ار ارعلاو لاقل ارعلاو توصل نيل

 . بة ما
 ادم

 ةديعب نار عرادو هبحي نماهدب ريال هجتبهذوُتَدب ءرادلا تر و ةدسيعب ىأةئراع

 - م

 نو
« 000 

 ةم ةمرلا 0 عم ىدنعت سلوهدسنالاف رددملات فص و

 عساوشلان ارعلاوجلز زا ه«ثحريىذاابقل ألا

2 * 8 

 . هقعط فصبر جنبا لاذ قاطبال هر عوه لق اثدخاعيريص لجل ناك اذاءارغلا عيرصلا
 ا 52 12 3

 اراجلا ولم * داس لرقم تحلو
 همس سماد م ير

 ااهمما نعل

 ىربنبإ لاق فرت ترث ت دلو ىراجاهيقوسأ هم ىاللاقنأدنب م وشب ت لوعي
 م 2

 مث ا دس سس سي
 هدو ىو نام و رث,ة5-ف41و9و م

 ريجاذا نرعم ثر ى :رهوملالاك نانا ارنب و توبا مك ىذااوه فانت كلاورع

0100 

لاو نينار م *مهلابقد ميلا هبيفن وكي ثمحبفنالا لزك
 ا | ٌَبصاموهل.قو هلك ننال زرع

 ةمرلاود لاق همظعن م

 ندب * برأ نينرع ل عباقتلا أت
 امس اب

 قو

 ا

0 
 ١ ْ وهليقو ل عل اهلدحاوالقرطا| اذهةمزلا ىذت ذب نارعلا ليقو

 ّْ وب ألاقو ْرَكْلا فاح اوهو هيمّديأمم ةنرعلانوكندقو هنح دعا غوهلاف عييرصلا ةرعلا ىف

 ١ أ ةحئارجأ ىلرعالا نبا وحر مة حار رولا را وراح اوهو نارعلاب هنأنب 5

 | ترحل عاركن علوالا جيبطلا عبر رعل او نرعلاو اضيأ تاو هواري كيدي

 ٍْ وهون جا عت تسال ينرعو هلوأع ئنلكننرعو دورا نم ممطي يتسرب ل

 0 رِصتلا ةعاج“ 5 ,رهأ ومشعل ثق نب ركل ورع باو رسكلاب دمة فتحوا هدشنأ ذك

 نحوس <١



 16 (قرع) 0 00 خ

 0 و سوي هك - 2# ء« هد دو

 رع ىف انرعنرعت تنرعدقو ارحو بيجر مكوك نيب |

 ا 52

 اهقانع الاسفل حر رثبلاةينشاضيأ أثرعلاو هريس كلان ةيادلا لج رترعو ن - |

 نرع أول عفلاك لعفلاوباودلانرعرب غوهؤ هقانعأ ءاهئاوقف حرض عقر هن ا

 جر نهب كالا هلباىفك هكا تق واذا ن رع أوهنالْسف نايس ٍُض لاذ 1

 ميه اهيلعقر رن اهواودو لاق اهبل اوةرصشلصألا 2 ارا عرو هنم كل تصح هقنَع و هذ 7

 ةبودلوق وكوب لق ْ

 نرعلاىذأي 7 را دي : دس باتل ارك ظ

 نياموهوريعبلا فل ةيو لد شحن! ارعلاو قربها نعل ”الادبفكرلارثارعلاو

 تارعلا هشنأىف عضو ءرعناويتب هنأ 6 - 5 عجبا و نامل دوك,ىذلاوشو نير ردا
 سوس يب «- ا 3

 لهب مريغو أ دوعن منوكيأم شالا ىمصالا نارعلا نم أ اكابر عترعؤنورعمو وف
 نرهلا نماذ_ه لص وىرهزالا لاك قالا ةوفمعللا ىف ناك امنارعلا و رغنلا شاركت ا

 نيرعلاو ىردقلا نع ةانّقلاو نانسسلا نيب مضي نارام نارعلاو معللاودونيرعلاو

 0 . 20 هسو وس

 هديا هدروأزمتلا اذهو ه« 8 رعص+رفارطألا هموم 8 ريا ةيداغ تلال

 نايلون اقول راسو ور هرش هدف ًاوهانرك داك * 3 ميدلي داغلانوسنمىرهزالاو ا

 تدسلاةلجو جيمصااوهولاقٍن صحن ”لرذلوهىرب ظ |

 اهني رعصخرفارطألاةمثوم * تحرم الاد نعى باصات
 هدعيد شئ رءاممالار داو ةدسعو ًامدشن او لاك

 و ٠س عه ماه ص

 ايما اوهام عالنا+ « اهلامث :لجرأىدالإلا نم

 6 تجب زاطوتمالاو ضم الا 00 وااندارأو نيبنملا متو هزمت لو
 خومطملام هللا نيرعلا ليقو معانلاْبْط * 2 دج ةأرملاديىف مولا ةئيهكم بف نوكيدا اوسو

 موق راب رعااو خونطملا محللاوهو لاكن رعلا لك ع ماداذ رع ارا

 دش ِمشلاةعاج ني رلا لأ 9 باهت و نا ٠ .1لاقب هفلأب ىذلا د الا

 الحر فدي حارا ال لا ةلاو تالا او عبضااودسالا ىو علا ْش

 نيرصلا بة رسولَ * هنهنوللا ىلع ةارسسم

 0 سس

 ا

1 
 (مشع عباس برعلا نال 83 5١

 طيضاذك حلا ةاريسم-أهلوق

 ىئوتدعم



 جلا لكنا ناد_علاو هلوق
 تراص لسذفلا تئدبع
 ىلناغص ها ةنادع

 ملا ىك رعاسشلالاقهلوسق

 فيسلانادعت وقاةرامع

 رعءاشلا لاق همفض جتفلاب

 هديعبووملا ب

 قران ءادعالا ىلع اوناك

 مارحالا نم امرحمهموقلو

 قئاو اف اب لال
 مانالا تقاوعو اندم 7

 همم هأ نام عجللاو ها

 (قذغإ):::: نونلا نفخ. نيعلا لف ب

 0 اا ذ]ذ
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 ئرغاعلا ةعنبر بدل لوقامأو كلذنمانعب ضر نادعلاو
 5929 هيث موس

 م ىريص فيسلا نادي 0 مهلك ى حل هددقلو
2 2 

 |فيددتم دز ان رورصملا فرس ىلع عضومنا دع لاق وفيسلان ا دعيماور ارمثناف

 1 20 2 عي لصالا تب اقفل دعا عجيدارألاقو فيسلا ادعي ىو رب ولا نيعلارسسكي

 1 قارعالا نبا 7 تووغلاعو# وةرو را فال هيفدازفَندعدارأل قولا دل وءانلا 2

 أ اتئَعو مصرا ماكي الا دعو لغرب و يدوم كلذكومتقط لا خ ةبربنلا نادع

 1 : ككل في قاد 4 اقلاع 3 رلى نبى اةدان لات دعلا 1 روداصلا ندعم راي 0

 وهف وه-2 نال دَهلاادَبرَعلاَو 3 لاهو فقر زرخ م ءلفسأ عطقاذا ندعم
 1 سول »ب

 5 سدس5و ميو - 52-9

 ن | نورك كفنسف . :”لسفو ةدازكا ىرع فارطأ قنوكت م ةنم رعي دعلاورعو أرثولا
 ا

1 
1 

37 

3 | 
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 عاود نيا ردارأو مدالُعَساذ عيب علال. نبا لاق و ةدا: اذلل ورع

 و« و 2و دوو

 5 عيوش زهنم قاسلا 7 0 رندعب ف الاو ا اوداز

 اردو شوال تكس وصلا ىف ة ةّقينملاك ىو هم دع ىهذ ثرغلا ل 1

 و هرص سس 5 هه

 ! 11 علا ضرالاهيتب رصد ضرالا هءّتْنصو الات ضرالاهيّتندعلا نهب
 نا هد

 لانة دعو دشن ولولا للا ناسا 0 العم *التما اذا براشلا
7 

 1 ا هرم ةد ام وِ 5 تما سوون 6 ه سا وثوم

 ا ١ لور انادي مص بووتملاز مها ةمعنمالاصوأ ىشمللنززمب

 ' 0 د ١ ع
 1 دا ومالا يصبو ىاثا نمةعاسجلا هّناَدعلاورعونأ لاك

 1 هر ده ودرو 5< 5

 ا || ١ 31 1 امماكأ يراك 003 اا

 رعاشلا لا دسأ نم ل

 مارين طس ممماه|ثلاط 0 مهنافنادعلا ىلتكىلع كب
 2 ما

 مومو 9 بص | نءم 528 9 0-1717

 ١ (نئدعإ)اسنا أنتن دعونا دعودعمورأدأ نيناندعو ساملا نمقرذلاتانادعلاو

 هبل ها
 1 ا

 ةعاذكو نال اترك لوغ تسرع أ ونكيطإلا ةناذعلا عمر هع ود نود علا

 وو-ء)١

 ةنرعلاو نرعلا (نرع) ةفلالاراناسلا ىذ | اذالجرلاَنَّدعأ ىارعالا نبا د>اوىعع

 ىفل كلا بيصب قفتتوهلفو رعشلاب هدب داما ىف مسلك اهلحر رس ىفةيادلاد أي ءاد

 : 9 9 تس سستسم

 مدبأ



 زها (ندع) نونلا فرح « نيلالصف

 ف ديعملاث يللا لاقو اهيف تثىأ ندع تحضر الاف هانا هناشاوامدره هوبا تال |

 ”.مفثيدحلا فوءاشالا اودضُفلا وبهذلاند_هموحن هٌوَديَمو لص هيف نوكي ئثلكتاكم || ا

 رخل دةمنالفواهبنورحاغتي واهيل ويش ىلا اهلوصأ ىأ مناولاق ىولأتبرعلا ن داعم

 لسمال وقفد.عسوا لافو َلّثْلا ىلعامهلع لباد وكلا 9و
 مد ةد عه و ا

 ندا لاَمْئارْضدلاعدصاك اهسو رنعاصتلا سكس ماَوَحا بلال
 نيلالبثيدس>ىفو بحنلاا هيف وتياغرشنات رطملا وون حرش ىذاان دعنا لاق ويد

 تاَدَعلا و شرالارها اوجاهتمحرخسي ىلا عض اولا نداعلا يقل تدعم هدفت د ثردسنا

 صو 211 قتماق و و دعو داك ناكعلب الا تدع 17 نوُد علا عضوم

 0 نو 0 0 نا 3 ْ

 0 ملا

 ا ىهوك هر رهزال لاق ماق نايا ناب ا
 مدسو ع مهم و

 نبا ىلا تغضأنِلا,ةفورعمةن دمى 5 ينو ةتيتلاللو نهلادالب ؛ىصئفرصلا

 اةمكسم بطاخيقدزرفلا تدشن أونامزلانادعلا د بعوبأ ريج نمل جر وهو ضر زو

 0 اذاكر ىراذلا |

 | ارصمفكو هناء عرسك 006 رفاك ناس ل ىلع يب 0

 تيبلااذهلوقيهيفو

 ع+

 رقعة رصلاب لال ب »* هيل ان ] امل هللوقأ

 اباوع توف رد :زالا لاق هناودتامز لعشأ» رت كنا ديل ءالو» هلوقفورع ول الاقو

 نب رصلاداملاو تاك 0 ولا ول ونبانادع ل ءاذكواذك 0 لوقياسحآلاب دعس نب نم

 نادع ىلع ذناك ٠ ارفلالاقو ا لا ياهيلع ةطمارقلا الينا لبق

 نمو هفالال فل فج نموداّدعلاود-هلان هوهفانالعفَناذءل عجن هىرهزالا لاك نوعرف

 عبس 2 نآدعلاو تقولا ىنععلسعح هلالدعلان نمدنأ ىدةعبرقالاو لاف ندع

 هاما سم

 نينس عم تسواطو ناهد سلول 1ك َ ريع عل رااظيت ادع هرم ءال2 انكم لاقي نامت

 سلا بزي لاق ملحاس فلاب رجلا نادر فولحاسلكعسوماَعلاو ا
 م ةمد هرم

 نادعلافةراوأ لعند وا ىتح تلت م ليلا يلج

 ها



 ءانحمل أ و ىلناغصااداز ؟

 رقد ال نحاعةقانو هسمالا:

 ةسنيجتل او اهتلب ف الا
 ةنجتل او ةافسكسص

 ةدبصم هاةعانملا

 نيرجلاك برعلا
 2 1 سو اءوص ثأوهء

 ديد رونا عنك * هبلعاد عمل اد
 ا 6-2 50 ضسمهم 2 سلس ل مو د هي

ا رولا ةأرما ناكتو هناحع بر ضاع هنو نعو ةنعأعملاو
 1 ع دونغ أو .اهتيلحاواهليفني ىل

 | ...٠ 00١000 يئالااهلك اودمأش زوهرعاشلاعقنعلا ع نولالهأة غلب نالوا
 وذو)و مدع

 1 0 1 .بئاوتلاىدحا واهس عشو »* امناعف سنو غامر

 ا الار ل ( ناس نملوطأ ماع 35 نامتلا ةَمْلَصدوَحبرا 1

00 

 : نيودضي كرينا سيلا لج اند نهال ىره زالا (نيع) 1 ٍراةنبكمأو

 اهواز وطارلا لاك هنهاحتالفببنباذاف لئاسربمس ارغاف هلهأ
 58 ان

 لونا و دز وسنن #2 نهاد اةييىلا عجرا
 موذدعو ١

 هالو اهيلع قدي ىحاهمزلاذااًمههتن كل جلا نمل ءاهلانىتنالاو

 فاما مالا خال مضل رهاجتلاو ان قحسورعلا قرافت اذا

 تيمكلا لاق منفلاب
 موس ورب وه هت

 : انامل ضن ا تارمتسمرو دقلا نيصنو

 موهولاتة هات لاوني 0 وْ نزع مهاوقك تونا عاج :را عجبني لا

 ارش طبات انها هراصاذنالفال رلاّن هن دق نب نبالات سورا
 هم و هوو .

 ..ًهاشاهف ضوُعلانوكياَسزأو »* 0
 كن كك

 1 اواو دعينا نعال * هلهأو اطهر ته اذاّو * ىوريو

 .:نهاتعلا قالتخا فقل ردو 5 اًناددعتأ ليل ىماقي تابف

 ا الخابطلا نوكينأز اروح دقو هلكهلملى رسيدغتقلانال كاذو
” ٍ 

 ؟يث لكك مو هس تطو دليلا تادس و ماقأ اًودعو اد تدسعي ردن دعيناكلانالفَتدَع
 و وو هم 2 4 0

 هيام و امنا ن دعت انج و دللنان اكمل ةماقا تانجىأ هنمند تان نو ةيدعم

 و مزودة مم يك
 |[ | نانعمساو ناباهدحا راها كيف ليسا "ام اهنّشب كسلا ٌضاولاةبدوالاان و

 | | تداوي الذئب لباَتْكَم تلوق:هحرمالو هل انف تاكملا لبالا مزن ًارهو ندا نمش 1
011 
 9 دوم ُ

 نودشي لأن ال سانلا همق تدمي ىذلا ناكملا اوهونلا دار مسكين دعا هتمولاق اذكواذ كتاكمب

 م انذغم ىهنتضفلاو بهذا ندعم كلذ ن مث لكن دعمواغيصال وءاتش 2-0

 000000 ع تطال .::.اينايوس,-. . دبه عت كحال

 ا سل مس 2323ة322255-327

 نا



 د

 14 (نغ) ١ كونلاف رج. ب: ناعلال صف +

 نا دم نحاعى بأمل نم « اهلعب ومايللاءالثلك ىننأَر :٠ طنب 0
 اهيدم بد باتوا اتْنكو »نط ابشم نحن ىربأ !موقلانم# ددتيعوةاورو

 ةنيق لج رلالاقيءاسنا ويلا والا له علا ىارعالا نبا اهريسسم ىف نضرالا ىلا

 اذان“ نس ىذلاودو نجا لا اوهلةعو هندبقفيعضاا اودو ريغالةسنبتةأزمللونبعو

 مى*د2 سام اكد درعا سم

َنعأ أونكو ريزكذلا تغن نملك زوو تلتو سو نع وكملاط هيدس نما
 لفنسأ أ اذا

 رعاشلا لاقانجاعال م
 د هو و ةوهن< هد ةوسو

 نجاعو تنك رملالاَسْخمَسو »* انجاع تطمع انننك تحصأف

 اي وسرت ًارلامتفاذهام هريقفةالصلا ينام رعنباثددح فو

 م هء

 قحالاُناَحعلا اوثمللا لاق نيا نِثبىذلا لعفي اما اذاعيديلعدقميىأقال لافي

 رخ اللوقياس ارعأت عم ىرهزالا لاه اج يقرع :رمهملانالقنالاسقي و ةتيبقلا كانكو

 هما هَل ت نو هدأ ًنرننالا ةياجا لس لاف :ونيغباملتاقف هنت ناك

 هلطسيو ناكملا ةّحاعو لاحرلا نم سوح نيل قجالاوهوةيكوااذَنعأو

 رثك انك هوان ةقنلاتذكو * اور فَ 8 لا ةنجاعي « لطخالادشنأو

 بيعاضيأ نذكلاو 5 ةرقبلاوتاشلا كلذكرابع ايحوحن دعصاذاوهليقو ْثِْهتو اهعْرَشِمْل

 ليقوالتقاامرواهربدوا ماس اهدي مزووهلسقو بلا منقل يح زؤوهد
 لدقو ءانعوَدَسَع ىف انعْتتحح حاقَلا اهعنعل كلان هيشوهو لولاك امئاسح ىف مرووه

 ءانيلا وناللا هللا اًضيأ ءانعملاو نّدلاٌةَنيباهب هلقعم ع رضلا مك ةر ةريثكلا ةقانلاءاندعلا

 انس 1 ا أك تي ونعسلا فة هنيتْلا و

 عمي لئمةلغي 0 ْنَكلاَوي نعألا عورضلا نمو ةنيملا ىهووانقلابكر اذالج راو 5

 ةريزغ انتل نوكنت موضعي لاقو أسماه وانسلاهلقأوهو : ةرضلا قرف ٌلابحل جلا

 يعم ٍَ فلا ةأرلا تدكدقو فورعم ُنحلاونلا تدك ردسي ةئيكينوكتو

 ةيسصك نم دودنملابيشةلاوهل بقتال انيكت نفقا ىأىعمكّقماو

 ناثرذلاىو تفاوض نينو هزار دلما فدودمم 1 ذلارش اوه لسقو ربدلا لا

 ىلعشيدسخفو :ربدلاولبقلانيناموهليقو ربدلا نامعلا هناعدنعرنبق كد أ قا تاطيشلا

 ةشنسلا !نلعى رباك ب توه نال ءارجّبااشكس اقف هضراعايمعأ |ناؤفنعهللاىضذر

 نيوتتب نداعو تنك هلق

 ىفحامصا | ول مالافتذك

 ىناغصلا اهنونو نيعضوم
 ىرخأ نيونتلا كرتو ةرم
 ,تاباو رب ىور تدبلاو
 صم هإ ةقلن

 ةنحاعب لطخالادشنأو هلوق
 "لمكتلا ىف ه هردي_صوملا

 ها اوراسفاهنع مهريغريسو



 (نختإ): " : نودلا قزح م نيعلا لصف 7
 و مود

 ف هن ولا لعتينام ةنعللا نمثوئمعلاو اشعار وكلا و تتعو للنلا لضرع نر

 || قرتركتاموطاسلاتي و اههنطاب نم نيّضراعلا دعب ةمعلل نم لضفام لكوهلدقو ال

 . || ةيحللا نوُنْنَءلةواهلك ةيغللالبقو لمسونوُتثءام ل لاقنفنوُدْنعلاَو ليسا نيعمص

 .[| لجو اهفرطة فلا نوُشعلمقو ىبيعنالو درس نبا لاه عاركنعاهرعش نما متامو هوُط
 هيل لو مك
 )ُ ا | دونملاد ١" يانور هنينانعلااو ُرْثَو ثيدسحلا فو نوُتعلامُصخْنْبعُم
 هم 2

 - تح

 3 1 0 وق ىعيانعوذرعبالاةبو ساو ربع حبذسد نعم د_> ىلعىأ هلوق ىلعهلوق

 1 1 | : اًيتقْستك اوذ اوقزانلاباَش ه ادعت وكام لذاوعلا لاق ىذلا قرا عبث بح هلوق
 1 م نأ ١ ل لعحشت ”ك سأرلا طسووه»

 : 5 3 نمأرلا قرش ولأ نب نيناثعودريعب لاقي هع لنحت لوط تابعت ثوشلاو هعمشل هر فم هنم عض طوملك

 1 ا | باهل نوعين كءاهد اورتن نم ضدرالاو باصَسلا ني ,؛ رطلانيناثعلادبز ولأ لعج هناكن ونش كلك
 1 ا 16 اهنم ضرالا ىلع عقوام وسع هم رحنا لعالم

 0 1 ا لا 4يفر 2 هءععم هأ هعمدل
 1 ا 0 ا 000 د انذليتايومبق ارا :

 4 د ب ةقع ع
 ١

 || انباع تلا ادعم رلانونثعواهيذيك نمد نا باصتسلا ني اًمعواباكم فضرب

 - دولا رجلوق+نواهلئاوأأ مئاعوام-هلوأرطملاو حب رلا نوُنمعو ةفشحونأ لا

 : أ 5 3 وترمصت-تااذا اهنْشةأرلا تكلا و #* عساونبت انعلا خاضت طخلاو #

 ١ || اونتعلاةحاصسي سا ارغالا ارث لس نشيد فو هيٌقيعح لعد بطلا

 || عونا الا و ٌتاثعألا ةعاسجلا و ريبكلا توا رتغصلا م يصلان و وكلا اهلا 1 رى

00 

 1 | ناواوتيرعلا لوقيىركيلةدئاز تعمم باتو آلافو داسفا ران أو طاخ ىأانينهةنالف

 1 ىرَمعَلاَناورَعْ ردم عم ولا نبا نوعديمافرفعج برس نول فوُسلا

 ا 0 هه

 | ركتيملاو عن مسباذافايطرناك اذا لاملاءاعربة صولا نم برش بلا نالوقبهامأ و

 ان

 يو دووم تينا نع (نع) رح, وغرب وتلا ودم موس # هد 2-هل 55 د دودو روي ويومها
 1 و" ةيمسانوو : ريق نئسءوهو ىناغصلاداز ؟
 هن دشن أ زمخإ هعمجت هيلعد معا هنضعاو ىف رش لام

 اهئانيىلا قرطلا لو , اهناوتعاوةادوسنمكفٌكي طبالعك نئاوعلاو هلصم
 سو9و 9 نو 7 هم هم و 0 رميا دسالا تعنند

 9و 5

 زبك لاق ندبو ربك م ضوولادارأل ذه عم نم رالا لعد وعملا لاج رلانمنحجاعلاو

1 
 ١

 ل .اهناعرنملاثيدس طر 5 اهنازيميفحرطب قلءاعلص ع اهناكمىفةيبملا تان : هارعشلا

 ١



 | ل 679979797979796ا_؟؟ مت ؟بب؟١ ١] ذآ ]آ]آ]زك]ك]ز]ك]ك]ك]ك]173؟ير|؟صيسلسلسلسللسسسلسسللسسسسلللسللسللللسللللسلبلبلبلبهبللللتالسلسلسلسلل [لللزىزىزىز9 زؤيزجززلس د 7بدئآدآآ2-_ لس تتللللل

 ظ

 ١ نإ ' نونلاقرخلا «: نيعلالضق 7 1

  00اذا هرض وه يال هلل هه

 أ ةيعتفان و ميظع مسد الو ءو قبعو نيعلمج 0 نيا نيف

 للا تا

 وذو هس همسك ع

 مومن امّلاط ىرامملا وعي 535 انشلا فتحوا نيعننم | 2001
2 9 

 ساننا نم نيعلاَ ةقانلاو لهما ةوقةنسعلاو ىوَدلاودو قيعالعت سالم لاني 0
 ا 00

 رس .تىرفوتلا لاقو )م 2520300 معى رسنو مظع بملف حالا نامل
 ىرهوما لاه ىقمعادحاولارنسسلا ىلعتأ وعلا باودلان ميينعلاو يظعن رئاذك تلا

 ته عد ع -

 ىئكفامنزوو لاعب قطب وصرنا لاك تنويه تلصواذا ىلهب قدم تو نيس عل

 ىرهومادشنأو
 يلا فيجَوماذرأربسسلاب « خالدالا فكلاملامبىوهم حاملا تبل عناه

 دى موس ةو أ صاع

 0 3 حاسم ى هوال_ءل ا

 ا نممسلا ىلا هب 4 :٠ قالا نص وستر ةنوسلاو مسللا ف ظاغلا نعلاو |

 وه 2 , يه

 ىخ و ”لجل ا ديد شئت علب واف نعالج لح لبق واقشع اعفدهعفدادا انسعهنتعي ديت

 دّدشن اذا نم أونتاع و ن وع عجبا دش عا ىلارعالا نبا لتستمالن م لدب ناس ن وفن بوني

 عجب كاذكو سابق ربغ ىلع ُنئاوَ عجل وناشدلا نئَءلاوناععلا ( هاذآوهعرغ ىلع
 م 9 7 ج12 و سوم

 ثيدحفواناثعو انثعنتعي نئعدقو رظنامها فرعيال نحاول ٌنئاوُعلاَوْن اودناخدلا

 الفني راهماجرخ رخ نيحركبانأو ميرا ىنلا بلط هناا رسما
 م3

 نا :رالا ىف هسرف خا سا م ىل_صىلا هيلعاع دهب رصن

 دسع ول د 1ل اق و ى ةرهزالا لاه ناد ىأر هالا نإ لاق تانعاهل اواهعا اوقشح رسفم هةعايلخ

 ءالعلان بو رع ونألاف كلذك لاق نامندلادهمسشر ابغا انههنائغلادارأ ًاوناخدلا إصنع

 كتان ترو دعو نانع مهلا كلر تو ارافلوٌ جدو ىردوملا لف
 ا ع ميد ل ةدرم د ص سوو

 لسفاذ ندون وخدمو ا 2 يشل نع

 لسا ىفّىعو ايلا ناخدىذىدررطحيدقوتسااذالراللاقيو هطلاخ ناخدإ

 ماك ع يك

 توقعي دشن انس نعل

 9 هدم 4

 و 37 زاغدولمللءا ذامكروأ * هاكات ونه تقلا
 0 وعرمم

 0 وا ةغو ب دوطللءاذام وزو باميلا أ

 ا | 0



 ب

 1 ءامهأعو مزح فد 8 مى لئاسنذا رحمك
 1 1 نئكزبتياونل سريال هسامدقت ةث ىلع تساوهم#وتت ىدلا نول هملاو

 رح نب س و لاق ءاملا 'هلملق

 سن اريد وح وق 0 و5 #7 ذه

 رهوت تش وا ةنظريغنملاملا ى ع د ودود

 قرد اواو فوصل اهئابعقثوبالءاملا يلقن مكشاؤو

 ش المأءاماهيفأ

 نم ص دس# و وس نو

 يعج 5 ىذا لعام

 يياربينزك 5 طلال اذار سيال

 ناين زيا وعفم عع 5 00

 لاس را الا ثلاو تلا ىلا عجار وهوبلاق نوُبتءاسَرف
2 

 1 هيقئويالالكوالمأسخأبأ أءيحاص ىرذيالنوثلظنيدو «برشلا ودبل معمم لاق
 1 هضيقاذإىدمالميكر نود نيا فلا هنأمالسلا هيلع عش يد فونتو

 ظ 0 ققهوحربالىذاادن' اكالمأ نيدلاهيلعىذلا سقي ًامهي-اصىرد.الىذاان دود دعوت لاك

 ظ كاذكوالمأءيلالسيأ حاس ىرديال لاهوت بل نك دلل يتورع
1 

 | وق هد

 نتا ءصأو نآنلا لاس! لاو نون وهفمنمث نأ“ ئثع أيلعىرذتالو هبلاطُت سألك

 ٍِق 1 كيادقراهداو فاعمل ور فرشامل تا" اسنلا ٠ نمتونطااو ءاتاختاا فينا نعلم

 اب ساب لوقو اهني رانا اود تمس

 ْ انااا انسب كذبا لا :(نللقلا اهنأىد ئءولاق .انههان :وُنظ فار ءالا |
 و 5

 نايطلاو ا ر يكرم دموذ وةسفيشح وبا ءاكح نايظلانغ وندم امعدأ (نيل) ظ

 ٠ نم الاوز اشلاهبر درو بي مذونأ لاق 7 ندا شعت "وهو رملانيمما ظ
 رس



ِ 5 

 تت .ةئلتل اولا 4 شمام مالا نالصقثمامهتأل اريل 0 1

 دسعول أد شن او مىأ ةسواذكن مسك منالفو دادي

 دفرتسملا ان #2 ٌةئاَمْتوكي ىلَت وذل 4 سب ١
87 

لا عاباوم بنوك ياذا ههضو ل لكم رفا ]
 1 ةئاماذك عضوملاةيباَ

 ةغنانلا لاه هم تاتا ا

 ببلاد #2 الجلاد قمم اعُينا ب دعس لهو

 ير رازلا ةيلع كأنه ول فدا ىممالالافى را لاتةكلس ور بابل كوارو

 دطملا ًاطوتستاك 0 * بايشلا لهما ةيظمنأف 2 رخآلا نمر ا ا 1 ا ا

 رم وردك ميال هاا 71 20 5 3 ْش
 ترسك امناو ءالثلا عف صامقلا اكو رش هال ْئالاق“ معلا دعنا نسف ندتوتئشلا أ

 20٠ ٌتلطِيَلحر سائلا تن دخلاف و لالخ ااهيف لعب ىلا عض ذاؤملا اهتيلط ىعملاةاهلأ لحال '

 و ساس 00

 خر قطا عاش راسو باد ىأوينقورعلا فتوي

 مياوإعلا نعتز نظلانمكوكت أن انوتولاق عشا هني ىدلا عضولاك لام لش

 لدنأع ءاتلاقءاظلا م ءدأف مهلا هنا 00 اورتن متت غثن ذل قرطاللا)

 نآرت دو ءاطلا باف س .ومولأ هدرز وأرتثالا نبا كاك رشم لطم لاقي ةدد_ثمءاطابنم
 «ىدو ١

 را ميا زان ةهعملا ءاطظلاءىو رولولاق هظفارهاظلهسيفهدر أقتل ب جانص

 لفي ارم قماش ىأ ا كاذلهنفينأ ةكلك اور كدت مورك موك د ملاك

 ىاىأ كاذلغش نأ مط أ ىلاترظذو ىنا.سللا نع نؤملاو عمجاو تانثالا كاذزكخو ْئ
 م 6س م

 نيذللاَو م فس سائلا هنتنَظأو هاناهممشو أو ىلا همنطظأو كاذب نأ ًانأمهتلخأ

 حل: نلعلئسلا ل سسقو نتلائسلا لجرلا نوُتلاَو هيلا“ ”وو هنلظ وسل ىداعمل

 ساه اة د لعب :اوشنل ىأ نآنلا وسب نسانلان اوشا هنعدقا ىشررع ثيل فو

 و هو و ) مو

 ألو ىلا نول هجرت زك لعشب حقو نذتلاة وس مزح مهلوقهنمومكل

 62 مو 5 و لة وهما

 بح 1 اع الل اولا كلملا دعا دل-قو هنن ة متم امدنعن روةطويشت# 22

 ليلقلا ْئَنطلا دمنا رخل لمأقلا لح رلاوعلاو ملام درثللا تبداتشكا و ىلا |

 0 ا ا أ
 زهزلا# هرب قنونالنونط لح روت نظن وكب توي سمل كن هي

 يري ل ص ص سس سيب بيسي ب ب ب! بم

 هتنئط أ كلذكوزملاهتضّرع
 قامكحص ةمهلا هتضرع
 ”لمكتلاو سوماقلا
 هعضصم هأ

 لثملاهنئمو ةباهئااةراسع

 هعععم هأ خلا مزمل

 (رشع ع داس برعلا ناسأ تا 94



 (ناظ) ...٠ نونلا فرب.« ةاطلالسن ا
 7-5 تلد تتامأو: 7: - تنم نادلا فيدل تلة كن "اكةيلع تكسازج ل كلذ ناك ولذا

 | | قا ىمودبسبا مولاة او هما هنتطسلاو ع ميال ةلوودصلا مف

 أ ءاكحاكنانَطا را نطأم م كلان نكس )ناوا.- اقانوهءأطعالعل اويلق لاو
 | .ةئظلا هردصمو ةمهتلا هين رعت ىذلا مهنا نينا ري دالعالجر سدا مهلوقنمهيوبس
 ١ ظ هادنأموق ممن زو هملهلا اذاءالاوءاطلا.هنطاو نتالي ناتلا عجلاو
 1 | قهامءانعمبيذعلافو ملى أنني بْيعلا لعوهامو لجو زعباوقو ه ئاَلاو ةنطا اى
 . أ ءارقلا لاو مالسسلا يلع ىلع ز عى و رياذ_هولاق مسمجبيغلا لسع هك نا
 || فيعشلا ل جرلل لوقت برعلاول ٌلمكوه لوي يعش نيتي غلا ىلعوهامو ل
 دي ريثاوملتلا ىأرلا ىلع ٌكاداهر لوقا 7 مالم قولا نوتظوه لب! ليلتلاوأ
 ا فوتو بيرو بورطام لقا هفاقبع ضني ىف عم نكي اغلا ج ل مفيعضأا

 - رسل
0-0 

 نافع: نشب لكنك امنيويسنا لاقوة نارا هو يل رقو يادرقو يرقد

 لمتشيوهامنا تلا نمل أو مب نيني لوف دس بيعولأ لاق هالة ىالا تاكو |
 ا ءاطلابىوريو تعد هس الخ تيلقفاانلا عمماطلا تلقت قبل صال ىفناكسصو هدم
 ٠ رشنأو مدقتدقو 5-4

 أ | : ظ2ظ5ظ508 ٠ تعانين م ل امو
 راهم 00 رار لانك يشي ىلا وااؤه ةلئمو
 | تس تناك ند عوأ تدذعفءاطلاف تغدو ءاضاتلا تف لصالا داك

 و وه عم

 ع كشظقسالاو ىلا ءااهادحاتيلقفتانونلا تركف تلكم
 انك راو 6 نملك امءا ارثلاّن ع تبكت ا نبا نكح ىزتنب لاق قىرافطأ
 ًااديزتانظوديزب تاتظ لوقت دحاو لومفمىلا ىلا تم نموهو نوثلا لصأو

 ا ا

 ناس ننجح رلا دمعل دشنأو كعاكأ ا
 ١

 | ١ ! يدك ينل نكلد كرم 5 0 هيانجت نالها نيِوالف

 ا أ ليعفمل .دممم ا ننطةداهشنوجتالشب دحلا و ةعسْو نيا َأ تيل ذهاىربنبا بنو ا

 ا
 أامغيل ىلا ىتني ىذلاو ن.الو ق ني: ظالورت رش "الا ثي دا ىف هلوقو ملا تلا نمو مىندم

 ا ىلصتملا اقيم ة ثايب إنتوا طلوشتو ةوهتلل هي : دا ل بقت الهلاوم

 ق



 فورخلا ةداير و هاي الا هذ هى فقولاءلديف فاما مالكلا ىفهزولقعيا ضرعلابطوخ ||
 3 : مم -ٍ وو 06 َ

 فناتسمهدعبامنأو عطقناو تدقمالكلا كلذن أى لءالوسرلاو الس لاو انونظلاوةاهذ ظ

 :اسناظألا كذعم 0 * ينبت

 ةديصواد شوو ا

 وم 200 -

 ا نوعراش »* و مهو ىدعكم ويلف 1 1

هفريسملا نم مبيامانعمورعوألانرمخلاتو كيش ىَمعو عكا مهنيا وقي
 و

 كلذكو تاعىأ هب .اسحقالم ىف تل ىفازب ر زعلان زمتلا فو بجاوهللا نم ىبعو ب جاو

لف مضويذكدقمهموقشأْل را ىعياولعىأ دك نأ ونور بوزع فوت
 مهتوقدصا

 هانز نام ىرسفوةسشناعنأوقدوديد قلاب اعنباو عفان زك نباووزربت ارق هو

 ةيصل اةجلاعرم |عضوم عضوبدقو لاه فورعم نطلا ىرهوملا

 ,درمسملاى ىسرافلا ف مهارم ا جست مهل تقف

 ا نالا ناف نتا مك ااثيدلا ىو كشاانالنيةملامودعفوذامناو اوس ىأ|

 هشقتونطلا“ ءوسوركادادارأ ل بقو همك رمققنقتيوثلا نا يزل لاناراشسيدملا|

 الق تنطاذاو ثندجلاهنمو عفدمال ى َملابول_ةلارطاوخو كلما ىتادوثألا تابوا

 انلعىأامييلعد ع نانو ريضح نديساُث ددح ىفو ملعلا نعم نظلا"ىب دقو لاكن مَع

ألاقامستتف دس راشافءاس لا ٌمسمالوأىلاعتهلوق وذ نعهتلأسسنأ !كاك ةدسسعث يدخن
 53 ى

 لاق لولا ىلع دف هتوف ريل كو اع

 هسزطت هرب الا 1 هما طشوب ذاك

 ا

 نيم تالا دارمي هلوقو هْنطَل ىو رب دع هزيعلل فديت مث ءاي ماج ,نوذلاىدند>الو أو مهنطتداإ ان |

 لس بن عاب للا كح فقولا ىرحمل _صولا ىرجأمت هرتلاقفءاهلابفتولاف ةحتضرإللا
 د ع« و

 لاق هيل ىهو كاذب ايف كا للم اوفدحاك اوفذغ تطأ كلذٌتئلتدِقل

لا تسيلو ىنآتعضوم تلعبها نفت مهلوقامأهي ونش
 - بدهان وكب ىف ملزم ان دم اي

 انلمد_ةتهنظت هرتالا ةلوق
 ءاظلا مل مح ةدامىفاهطبض

 انها اههف ب داوصلاو

 هءيعم هأ



 (نغلثإ) ..'. نوللا فرخ ه«.ءاظلا لصق ٠ الا

 : نو نب ورع لاق ةئيعظ تسيل همن نكنإلاذاو حدوهلا فأر ماةنيعللاو نكي

 0 الر ايطار لوو
 اة وزاوهن سف نراك ماجيوَهْف وكت رسما ةنيعللا فل صالا ىرابالا با لاق
 0 هلوقد ثنو ةبك ارلاةأ ارملل ةنيعطلا لاقي امرك ًاهرغلاهو ةنمعط لج رلا

 فراك للا لاثمأةسأ * نئاعظنمى زله ل خربت 0

 موق 1 لس زوي تبححفم ليضتا«ا لا يداوهاهيلعلاسجلا هسا

 نعل و لح .ريىلا لا رلا ةنيعظلا لسصأ ًارلاك ةنيعظاهتهحاوءاسنلا نعت مهمعتو ماو

 ةنيعط حدوهالبتأ ًارمالو ةأساالب حدوهلل لق مث حدوهلا ىفةأرملاةْ' هللا ليقو راسي ىأا يلع

 ندعي د حمنمو موه ىأةنيعلًمومايعبةيدعسلةيلح ىطعأ هنأ ث يدها فو
2 

 وو

 وهني ىرداو ةأرملاةنيعطااف ةفاضالاب ىورنا ل ةنمعظ ل ىف سلريمح

 ةأرلا هن معاذ هوهتنكر ريعبلا ةأرملا تيعْظاو ةغلايمللهمفءانلاوهملع نعطي ىذلا لجلا
 ييدح

 -جببودس وسما ريت ااا وينر

 هنالك رتىلالدالا نمنوعطلاو هتف ىهواهنعظ موي واش دروس بك رى

 بذهتلافو اد لا لل لول ا ونامطتا ودلع لَمْ ىذااوهلبقو

 ' 1 رعاشلال اق له اددسب

 مهو م9

 نعل ناهس * هيتلصواج ىو ,ىءعدل

 ةغبانللك رينادشنأو

 2 هفويضلا ب 01 00 - 9ع 0 ه 1 0-010 2-5

 ناكعللا نءبزالاداحا5 د هنع تعزز م ىلا ترث 27

 فاما م متنا نعلتلاَو 00 ناو

 || ثاعظنسرنو لح راك لاخلا ةمعلتلاو رذكلا ةذارا ىلعذ كولا نعاطل فىضضتوأ

 اننل م ةيضانونب ا 0 يني علل ية

9 

 3 ع 3 ع8

5 

 ]| ىكءلدللافو مالت ولا ملغ مةوخأ أرم نبُةتعاظو ةقانلا كلذكو سلا "ل

 ٍْ ظ ملسو هلعهتلا لصبلابحا منوها ا عضوية 1

 أ ناّيعلانيقيامافر نيد ؛وفاحتنايعنيقي سيلفنأالا يسقي ولنا ىلا (ناظ)

ْ 

 ظ مهدننع تانآالاَسورنال كا ذاولعفامناف لولا ءلرتو فقولاب ان نول هئا. نوم وأرق نم

 | انناهلال] -صاوقلاوتاسالازرخاوأق ىردعاما همة ىراهلصاوفو ىالاسؤرولداوف

 ةءارقامأو كو' مسالوح ىلا عج 59 ارد مواسم« نوكد 0 الق



 اكن وتاني عال
 ' سل د

 6 د اح
 ٠ .٠ نو همو ا

 هه 29

 اهوا ايِقبل قتلني 35 2 نق دقل“

- 

 7 21 لاقماهينثوت وة وقم سل 2 داى و امص اب نمي أد 4
 د ب

 هتلبج ىلعهلَ أس ةلما ىلع هلل اهنا لاقي «ةيلعلب 4 نمط ةمايقلاووهيلع يطال وخ

 لاقيو.ا ا اطىو رين ل سار ءثقلح ل برةنيظو

 نسح املاَشَو 1حمام و نالفَناط ىارعالا نبا ننيطريسغ ىلعذتاتئاطدقلا

 ايفلارسكب نيطسأذانهىره ءوكعارك ذو البسائيط نكن ماذا سيان ةماطام
 9 فخ

 نوطلفمهلوقلءاطلا فرح نمهاغلا لصفىف ا ذي آه قح نيلعسافاك ةرئالاك دلب ||
 نمهذانوغظوكي رهو نين «(نعءظ )ب 8 (ةممعلا هنئالستل 0

 «يويسدنلأو سوه أو مكسر ككل مولات ةوقؤوفو راسو

- 2 7 

 اهيلرأدن !كولئاقلاو هن ايسأا اوي قوتوثءاتا
 1 ءءء 201 ا او

 دلي ىلادلب ندفا؟ أميل ءامن نملوكوأ عدم بلطو أءامر ومو ةعضأ .دايلاريسسنعطلاو

 ضفالا ةضوهوُنءاظنىرخ 105 د *ن هريس أوز وأ جى رتنس مج عالاعتلا
 مم

 2 دس هذ

 ةنيعطلا و بلع نعظر لهب ةنمعاظلاو ةريصقلا ةرفسلاةنعظلاو مقمماتن ناطق |

 تيدح جوملا ردا نكتلوأبفتنك وهلا لبقوةأرلاهفنوكم جدولا أ

 ميقتواهجوز عمّن اال نييك أرلا تيسر قرن رتل اقول تسكت زعم |

 ةأرما رك نيكل نبان ءو حدو» ىف ى هوالا ةستيعل ىعسنالو ةسسلطاك هتمافاب |

 و 5سا#ع ل# و 7 أ

 عج ناريسجالا ٌتانعظوُناَعَظ أدني واعل ع باو ءديضوأ جدوهفة تيل نأ

 , مزاخ أن يرشلات 5

 و هسمسو ]7 - مدوماك و و

 للقتملا رئاطلالةيسَي * هيا هارب دس يتانعظ مهل

 لاق حداو هلا ىف 05 نوال نئاعظ اسنل !تيفباحنا و ةلمعط دوهؤءاسنلل أطول رسمي لك لاتدقز

 مهو

 ةنيعظتأر ملا ىجستو بكري ىذلا لبا ةنيعللا ثدللالاقو هيرعومتديعقو وزو هتنيعلت وح

 وأ" سنا يف تاك حداوهلا اهيلعئاا لب ؛اللالا ٌنمظالو ل وج لاقيالديز وبا لاقو مناخ |



 لاقي رةصلارشك هلوق
 ,'[|| نيسلارمسكي نال.سلا هرقصل

 | ها هّسوط راراصتعام_غ
 ىلاغص

 لاول نمت دجال ةبسقلاوىرد 0 امانينا من

 6 | نر 3 هاوس

 يلا نيمادادهالو 03 0 ا

 دن ولدنا ليهو |

 . طا شاول ضي * دأبت دل ٠ يت لوطوبساع
 هم 5 توبيوعا و

7 
[|] 

 2 00 00 يراك |

 ش | متت مخافة نمت لدسأو تنم ىأر طن كاش دخلا و 'ةزكاذا

 ْ | نارا ناهس نإ لغأهللا او ملم قرم لاي ام كح ةدنش هاا ملأ

 أ لَحولاَف ورعمنيطلا (نيط) هاما ةرثك نظل ىارعالا نبا سلا (نول) ظ

 | منن ةفعستر سهبرتغلا نعي قيس حاب فوصوم ار هازل نموهوهنسط دن دخحاو

 .٠ لسَتْلالاكيفتفلناآلا واهس نيكل اك لءينلا ناعم ىف هنال فص لع
 ورى 2 هدد مورو مو

 نك 5-3 * ساكي واعرب امناطي »* ىورو 5 سكب وسلا م ىلع ناب 85
321001 

 ىرهولا طوكيو هع تبذل ءاندوكيدالسينك نط عضوتو نا نك
 1 م هع ك1

 01 >0 اة زمتلافو داديبسك ل ضرأر متسع لدبي

 ةايكضين# سل ميم ل ل لاا

 نا

 0 طئامحلا ناطوهْنهطي ىذا

 ظ5هظ07 أو ٌنيطَم رع تايلرع ود ودرك .موصعلو

 نال ةنازّدلا ناك 38 #2 اهنمشاو طابقا
0 2 

 أ اذه نميلت عومل اوه ولا نسايم فرحوا عناض ناطلاو

 ىلع هللاةلاطو ىلوالاةنّئبطلا نم الفلاقي ب.” اولا ةبللاو ةعضومقزوكن موهو

 ا عطىو دو »* ااا منيل ىف كلنالأ #* لاق هنيطيوهو هيلع لجأ هماظوريللا

 | كاك ةرابللا ىلا, كا[ ىلا ةداشنا تاوص ىرب ني لاق .اههريقوىرهوملاوهديسنب|هديشنأ اذكب



 ( (ناط) ارئانلاا ا قرط« طفالملا لسبا

 ممرمد 9 وموؤاع 6و 9ذ ودور مكي 4

 نأمطار وصدمول لاق تنكس هنم تيما هو نأنطاى :وردق وسكس كاتم دو هدم أطو نكس

 هالف ٌتلعاف ىلعتنماطتنا ذاف نامطا تاقاذا نيذك اسلاءاقتلال ةمكتحا مفةزمسهلا
 لكاو زمهةَنينأمطلا| 9 رهو املأ تك زامل ةزمسهلا نا لئاف لوقي نأالا ل-عأهقاو هيف

07 17 

 لاقي عقلا ةعرسن اًطالا (ناط ( 0 مالكل اف لمع:سمريغٌنَمطوهسيفلعف

 ٍِن رضلاش وتطقس نيحا متوصّك ذب قتل دقومعا ذيب ايطأَف فيسلايهسش 7
2 1 8 

 عطقلات وص كلذيدا اريلاقي راهتيت ادا 01 7 وامن ًاواه ركأو هتان هاجر ر

 ره

 سهو ةسع

 توصوهو نينطلا ن مدلدأو عطا توص نم نط لج أش نضل« ثيدسح فو

 تاج ىننكمأ لف ل هج بأ مارت تسمع ودا ن داعم دج و أصلا يلا

 همم م ماع 8ةسد

 نم طاولات حاط نيحاهيشلامهتاوف هقاسف ص همدق تننطأة يرض رضوهبيلع

 ابر لاصق ماو عطقلا توصي نطلان م ةراعّتسا|معطقىأ اهتتطأ ىلا حصه

 نذالاتوضْنينطلاو اهعلق عرسافدباهير ضن فيسلاب هعارذنكمأو مسكي قا ىوتلا

 لاق اًنينطواَطَ 0 نطكا ذوو ليطجاو بايذلاو سطلاو

 9 ا سا وم ك9 س

 طتاونلل سلو 2 ىسوا عتاونتقتلا اذا 3 00 11 قربا ليو :
 ه2 2-0-0 0

 زبإلاذاواهقالط كيال الة تلا نونا نوكنتلوالا تالا هذه نو َرلا جنا لاق |

 ْتطفَتَْطلا تنئْطأو تتوصاذاَنتعبلاو يمت

 بابذلانينَطَو او زانت :وآلا ىذدوعلا برم لفي ومنطلات 9 8 مومهعلا .

 انوص هناريطل تعسفي اذاٌبانذلاَ نطو دساو نعيد 3 ندد ةنطنط طنط 5 اقيوهيوص
2 

 .دشنأو بصصوذىأناططوذ لبو

 وس ه ه 2و5 م تح 7 ع 2 52

 نادر ول مويردصأفدوأخ »ع ناطنطاوتسبرشنا
- 2 

 يول لا نطو قلنا مالكلا ةنطتطااو هنتي ىطقلا مالكا رك ب

 انو نط ناورطلارئاس نموغوناسنألاندبل لاقي اعالا نبا ةماقلا و اطلاوأ ميال

 تبطملا نم ضر عضلي نطل اوهريغب ف فدكف ةسسقت ::نطب موقيال نالف مهل اوقهتمولاع ناَبطو

 هسفنّن طي ماه ةماغلا ل وق كلذكو لاه ةصخ دس رعاه سس أ الدير دنلا لاق. بَصَقلاو
 عمجت ةقيرولاٌةسيطرلا ناصغالا نمو بصقلا نملة قش ون لاقو ةسرعاج سجال



 لمالبش اير اذك

 أ هَتْلَطو مَتْلَط ركام ٌماَبلاَةتلَطلا (نذلط)) هيلْطو هيِطط ركب اع: لكمة

 ْ نوكسلا هين امطلاو 000 ”رمأط نمل اضيأ هلمسهملا الا فروك ذموهو

 ا ا ولالا لادب ندين غن نكسو ادن ا-طواءانثملط لع رلا نأَمطاو

 (ندط) نوذلافرح ه« ءاطلأ لصف: ١8

 مر ما

 ٍ ظ 0 وبيس ةجوكاذدض ىأرفو ورع ونأهفلاخ ويوم

 ا | ةسحازما ماس نمسيلئن ب اهمطلاخنأ آكلدو كلذ ٠ نشولانمبرضاهقلس ةملكلاتقطاذا

 ظ ىلعةنافاهتمفذملا سد لوصالا ىلعدا انزلا غلبت ناوود وهن واهني همازتلا هيو ستوانها

 ا | فذ-امْفذ<لماهتاك اهلمدتيلا جات« اهملعةدابز ناك ذااهنيسوتل !نمددص ىلع لاخلك

 |كلذولوأتدابزلاعمسلقلاتوكمنأ 2 ناك لالعالا نم فرح ةدابزلا فناك اًذاواهنم
 ىةفيشءام-هفذك كلذورخا فعضابيلاع 20مل عب رذاهقيحلاذاةملك-لانأ

ه نعت فذ ةان ف.نح ىف نكي لانو و تح مسهل وقىفاهمافذحلابلا ةفاضالا
 ا قب

 وهل ىلع دبَنأمَطا عر ريالا رو ور عو ألاف ناف ىئمن- اولا ةفدإ_مأ ىلءانيلا ةفاضالا
 يع هد

 | ردصع دلة نانثمطال !كلوقاازار ملا مها اوقل سيق نانعملالام ناوقنمكلذو لصالا
»| 

 اباوع ضولا قب هل علاق غفلا ىفاهي رحرد_هملافترحةدانزلا نأورع ىأ ىلع قبو

 | نالضأ امنا لاق ن أورعانأ عشب و برقأ لالة عالا ىلا ىهفتداب زتاذةستئامطلا كلذكو
 ها هس < <

 ظ قزعهلوقوا مالا هيلع سكعناب َناَكلان حاصل قوات كم وع هيد و بدك نابراقتم

 ْ ظ نيك اًشريسغ هباونمآء #تيأ ادحوب هلاك ذاذاءانعمهللا وكذب واهم 'واونمانيذا| لجو
 هان هو س يب

 ظ َنيِنطوَع ته ءاشعم حاج نلالاع نيتكمطمن وثم :(ئالمضرالا نان والقىلانعت لوقو

 | لقلا ىلع ىعمَّنماطو هرهلتأمطوا نيسان لجناكتو شسرالا تناساؤ وسال )ف

 ْ ناَملسشذواذكى امس هس ٌتءاَمْطاو نكساذاهبلق ٌناَمْما ثالثلا ف بيذهتلا

 ظ هرخ ”1نمنن ونلاىدحاوهلوأن ميلا ف ذئب هطمربغصتو لادبالا ىلعيل_مْنأَطاو

 | لاعتهلوقرتسسخن قل دقو .:ةدئازاجنال رخل نطيلتوتا عبس فن يمن كارو

 | نكنلو لجوء لوقو اهب لوبا بلال امانا نع ةككدطملا سفنلا اهتيأاب

 هرهظ نماط لاقيو ةسن :امطلا مسالاو بيغلا,ناعالا دسعب ةنبراعملا ىلا ع نكسيل ىأ ىف نطيل

 ونألاه نينك سلا نيب عب اراد اهي تلخدأَن إما ةزمسملا نالزمهوغبءرهظ اذ

 اذاءوشلانأمطا لابقب مكيولقتنكساذا ىأّءالصلا اووف منام اذافىلاهتهلؤقف قدما

 كيف 4 ضن سيال يع



 نفي (نولطا) نوثلا قزح د هاطاالصف

 نم 1 ؟ ؟ فيض ىفمدقت ءوادتا نمو نزاع ىأ هيو نما طبق نعلطالا مصرف مناف 5

 ةمزلملا نم ٠
 مسرب 2 لالا وقال وهو بالو دءاذ ملام لعن ىوروهبف نط دقن ةخصوأ

 ها ماللال الصم هياوصو لامااذ ا 06-0 .أن من نطو ىر»الا لاق لثملا لعملك هيةراسس

 ميم 5 د ١ ع م 'لرذلدشنأو اصخاشاف

535 

 ذءاشبدبلعتردافاهلا اين

 اذان الفراذو طئاطلا نعطي انهي د5 ىلاهببأرب طش رانيا ” ىلا اهني انعطلاك

 قَد ملا تعطل و دعسة رتىفهانرك ةدقوءاطلابنعظ تملا اذهىو ردقواهيفضخَت

 اذنك ثيدتللا ىو ءىثلافل ًاوخدلا نعام مذع لاق و تاخد أ ةثلاثلا ةضدحلا

 زيثالا نبال اه ا ردوا ىفْتنعطنافةن الفرك ذات الفنالاقفرذم يأ هنا ضغيفبلا

 1 ذدقو«بتلخوئ أه ف ْننَعطل سف و ريطا لعد نالت عاف رايس لكل
 مه وهم

 نعطن نسل فن الفعط دو اننسأ رد درضى أهنطت هعبصاب نعطةنأ ث يدنا هئمو ءازااىف

 دنسللاق ريسلا َْق طا نة دادس وَ رت نتي

 85 2 < خس م مو 2 و وهم هَ

 اهماحتد أذا ةماجأدر و ىطملادو ”ونانعلا ف نعطتو قرت

 2 ونيعاو طولا 0 ِفَو 07 ركل ذ عج فلا ازيجي ارفلاو ماجا دروكىأ

 ةبشعاب مها ىلع تلزنتحدطاقو نوعاطلا هباص أن يعطو نوعط موهفريعبلاو لج رلا

 نوعاضلاو حام .رلاتلستقلا نعطلا نوعاظلاو نعطا اى م ألاف ثودعاعا ىو نيعطودو

 ىعنلاغلان دار ؟ثادنآلا اة جزل يفتت اوما هاذ تشي ىذا اومانعلا نضرملا

 أ ارا ةتتعطلا فارعالا نبا (دسإل ءايولابو ”امدلا هيف كَم ست تلا ناب ةسمالا نق

 ش دشن قل ةئيشلا

5-4 
 ندب اق 35 اًدادمةليلح اوف اداعضلا يكن ميرا.

 س 8و. ) ءود

 رولا أر 1اولسقو:ًارملاو لح نلف ودع ةيئاقَطلا 06 نفط اهتهبرونألا مهتلكىأ

 لاقو نكقلو رنا دولا نعلم تلا نقلا بارق

 ياو كاف َنَدط لاعب تومان نطل
 م < مسرع

 ىأ نأنطا ىناغصلاداز# .٠ نفط ىتدس تحت امو ادق < عطف .اكرورلا رول
 مي (نلطإل قم لون دمر 71 لط اذانلاو بذكلا ُينامَلا ىرنبا

 نسال

 (رسشع عداس برعلا ناس هك اليل



 (قوغلف) .٠:٠ نؤنلا فرش « ءاطلا لصف 8
 2 م -

 ال كيلا مرارا .لاقاناعطو ةنعاطُم هنعاطو
 8 هس م يي -هو ه5259525 س

 01000 تيدي هيف ناعطل فد سم * ابضغدق نيل 0

 أ َكتطاءان تلد اولكتف ىلع وُنماو ةرداةريسخ الانام اناََت بورا ىموقلا نطو

 ْ "صب قالا هوكي كيال لامتنالاو املا فرمزالا اع اهتعدأ ع ةشبلاءاط

 أ يراد ابيل جرود اورِواهَلاَو ماصتخمالاو ماتت ل
0 

 هم 2 سل ١

 | عشبه ست ا اَنعطو اعط نعطيو نعطي هسلغْنةطوهناسلب هّنعَطو

 0 هم در ونأ لاق لولانانعَطلاَو

 | انا لايام + الو ادسلار ولا كأو |[ اًذكضارهثتلا ناو اوف
 ودع ممادارأةئال تيبلا ف انا رعا از أوامر ثيل غو ريردسملا ني قز ةرغف ||| ىرهوسملاو لصالاف

 4 2 : قواسم رداممف»ى هيفا علوم نمل ذ لواط هسيفاو و ا

 اينعطيلوقيمهضعبو لاف ةمومضم نءطي نمنيعلاوثدالا لاق زوتكباول سلا سانم | هممسم ها جلاانانعط
 ٠ يصوت وب نوط امسهالكو ثلا لامع مث .امهنبقرغفلوةلاءنعطيو

0 '/ 
 | ةسغلاومنا اهنسانلا ضارعأىاعافو ىئاناسعط نموملا توكيال ثيدهحللاىفو لوقا ْعط

 0 010 ذلاو الان عْطَيِل وقلانهسملعو «بيفنعطنملاعقوهزام_هوككو
 8. هلو 9

 7 اهنودتو ةزاثلا ىف نلموناعطالو ترابهتم نعانثد الويس نابي تي دح نمو اييستلاف ف

 اذا هناا ميقا ةزحلا ا نم دا و 0

 ا ١ 000 لانش

 0 "رولز دح لافو ةمدملءانلئولاَلإءاوزو ىرب نا لات

 1111+. لوكا دهلاتاهاذا انفه قناديل ع
 | (قراعأانا هتان ت و نملاتبو زا لاك كيلا بلا قحط دارة ديبعوبأ لاه

 اق ديك ل رعاشلا لاف توملا ىلع

 قرورة 5 موانتب ىمنعط موق لي و

 ' اكل يوما ههجودا عر ع شيد -نوأ توملابهدشىمهاملعت ى؟بهرلاو ىو رو

0 



 6 (نعط) نوثلا رح * ءاطلا لصف

 نبا لاه ةئاملث غلا نم نوَُملا نابعللا لاق اهله اه هبا تناك اذاربالا نوصل نا

 ةريسكلا لبالا ن وكل اوةناَحطلا ىرهوملا. هريغهمغلا ىفَتوُسَطلا ىدادج أل عأالو مدس ظ

 ىفةياهن لج رلاناك اذاىارعالا نبا نعىرهزالا : ىاجزلا نع ثول هتفريضقلاةَنعطلاَو

 نسالافولاق دفعها وله مفئذلا ل: وطلاامأو ىربننالاق ةسنكملاو هقرصقلا

 ىرهزالا ئثلكْسْطآنوُمَط برو لوما اولا لوطأو نسلق ؤلاخ
 ف رلا لاق ةرثكو كوش ت اذ تناك اناوضا كاك نقتل ىطراؤجزلا رعلل مشان وحلا

 .انئانالا نطل واعر يق 3 اننامتسا امل اطواحهاوح

 موال ىيسألاو نع 2 0 ا نيترو

 هم هما © "مع  ةزع

 رج ىلع قير ةيرصءامتزفاذا #3 اهديق نكن اعط

 و سا -

 نضرالا نم طستملا اوهوءاسطل اوأْيطلا نم هنلءجناو ةشإ .رخأن عطلا . نم هلع نا ناسطلاو

 ءاسلتلا نمد _تلعجولو لاعق هئزوو ندطلا نمالا فو رصهناعّطلا نوكيأل زبن لاقت هرقل

 0 ُن درطإ) لانءئالثال_هقسنْرو تاك قبلا نمه:ةلعج ناف نادال اول هشسايقناكل

 نب زطرداونلا فو هنم يرض فو راطااو زم رطل ثدللا زنا نمبر واطلاع

 - ه5٠8

 ياس ليترك ((نخ 000 ءاوطلتخااذا اوكرطوُب لا |
 3 ميماوحو نيس اوط محو سط عجبفةماعلاتلاق متاونألاق (نسطإ معلا

 تيمكلا سند شنأو لا: تاوذووختاوذوسطُْتاوٌدباوصلاو
 و هو هك م ع

 بدرغلو قئانماهلوأ 0 0 م

 سم جو ة5

 ةنرح رون ع عوق نم نعلطو نوعطمو هفانعطم#فعامب و هنعطب خلا هنعط (نعط )

 ل ا انا ترتيلاتاو ا ا

 2 هم او هَ ري 5

 وو < ا

 مه دو ودعا ن عطا اي اعلم يسوع رو 500 قرع د ا
 أ

 هن 5 نفع هب 2و 3

 صرقلا نمءاعسلا قافآ ريسعااذا * يدا ننس"

 اذك انثانالا نمطلاو ةلوق

 دجقإلو اطوبضم لصالاب
 ىرسهزالا ةراسع فرح رلا

 قلعدهاشلا قم 1 .0كلذإو

 هحسم ها لمأت في قام

 نيطلانيرطلا+_جلادازام
 نيرغلاونيرطلابة أو ققرلا
 نيرطلا طبضو ها بضغىأ
 معس# ها وهزدنز رونهن الثلا ىف



 _(ن) نوئلافرح ه« هاطلالصف 4

 نالبّزعمامهالكو بف لش نجاَطلاوْنَِلا ىرهوملا ةنصطملوة:ةماعلاو ةنمطم

 نويل نيل نم مطل ىرهزالا ( نم ) رجلا مالك لسيف بامتصجل ماريا

 ايما يارا ةدكل والاب نوّطلاديدكك د يدك هنََّس ف لسوميلعدلا

 و < م

 هلطو نطو نول هوهفانكط تعط د :عطه درس نبا لوعقم ىنعمب ل .عف نوحلطملا

 كار عالا ءادشنأ

 ري ىملانءطلاورملا نأ قطو نطل ىبرلا تنحط ىرهوملا ه كي ةاسطلا ه: ذر ونيل يل

 ةهمعوس 2

 نودطةبتكو ةنيجاط سارشألا نمسك ىردزالا اجب ضارب

 لبإلا نما لسنا اهدبلتشلا مف هناا يسم ةنيه لع طلاو* شلك نع

 (اد ارئال اول ملا فايف بيغت ح ضراالا قا ومسفن .ندطتفان ١ رانا 5 طا ناسا ١ اهلل وش
 ووسث

 00 هوقو رف نمو ضرالا نمو ىفالا
2 

 | نمل قارا قرطأ نوري عدا يعفو أادحاو ىف اراذا

 وى :رهزالا وهلا شل نبل دس 5 كيكيتنالا# نيترشملا نتاهىدخا عامنا | ا

 ظ أ هينشيالو كلا ةنالاقي «ولمرلا ف نوكي نشط نحطلا عيجب ولعحلاك هبي ,ورتبدطلا
ُ 
 ا

 | | نع ىرهزالا ىحو لبالا نمةَملطلا لنا هيد ؛ لاَمسْشيافعلا ةئيهىلعوهدري_خلاقو

 ظ من نسا اكرودتواناسحأ ارهظأ لمرلاق فوك وهلا نود تيا دة بلع لاع ىنمضالا

 أ هدمسس نا يباب ب وأارب نمط رينودصيفتروظاذااهلبار ءالاناييص عم: تو صوت

 س23

 ءان زال نما جواس أررغص أ نوالا ةسااخي تسيل ءارج بنذلا فر طءاربغص ةييودديسطلاو

 يَ ونجا ل ١ هيلع يذلا اطل مهلوقوف ورعمدلب ةَمحَط مسه وق وعملا نكي ّرعم

 ا ىلصدقا لوسرامح راف هسنعهللا ىفررع مالسا ىو ناسيطلا لف ناسحلا اولعفلا ْنَْل -امااو

 0 : اندم ل لإ ولدوا هعئاضياوتَقاي 9 ارهلعلا هيَ

 . || ينااناسطلاوني راتبا اييابجب ودقرولاةناسطلاوةنوُلالاو قيقدلارسكلا,ندطلاو

 ْ 4 وع "|| كاسنالانماهلك ارضآلان حاوّطلاو شط ىَرأالوةعَْج و

 ٌ ْ نات .بارتلانولهنوةقُمس سهلا لثَنير نع ثيآوه نحللا يسون آلاف لاقو لَمْ

 اراه تين ب تعدو دعقرازا لفرلا يألا تنطر شتا د ول اين
 ا

 : ةئاسطلاو سدكلا طسوفىذلانار و ودلال بلقلار وثلان رحاطلاو نودّطلا ىعستواهمع

 نودءطلاو ْ



 تفلاءىورناوتابلا سكي ىؤراذا اذ هلاك ةدوارملا ىلع همتاون نمماهناو اهي ريسَسسو اهتطان

 ىردأ املا قلنا نطلاو سانلا نمريستكلا عمبانيطلاو اهدقأوا مخمانعم ناك

 نيطلا ىأى ردأامىنارعالانباراتخاو وهسانلا ىأىردأام كلوقك نيكنستلاب وه يطا ىأ

 مقل وبطل نم 2 و ٌتيبلانيَطلا و ريستكللا ىأن طلاع ولا وه

 هنوهس ناسصلا هيب علي ريدتسم طخ نيطلاو نعل 1 قليلا هتوف هنمىاذاف

 ردعاشلا لاف“ ىترلا

 حاررلا فام ىفنيطلاك #2 ىاضمترو لالطأرث َ ذنم
 ح7 نع وع

 دشن ورسلا ىعستى لا ةنعالاهنهئيطلاو دبا كار ءالا نبا لاقو ليطلاك مهضعيهاورو

 لةششا بان موهفبعللا نمي رض هنالردصمانهٌنيطلا #3 نيل َلاوَح نعلين 2 1

 - ا

 : ةراصلثمراط عما هردس ةيس .راغلاناهل لاق ةيعل هبط اوىرهوتلا بدَللانيطلاَو ءاعقلا |

 ورعو دشن وربصو ظ

 نرحب اوراكل و دلو * نيطلا هته وىدسعتْتك 2

 هدسفنف لجل عافت لكَ د-كاولاق فاكلانْتكك د دكورع واد كتأاذك ع رببالاق | ظ

 نعاهفكي ى أل طحت اماف هتاملحىلا لجولارطن نآهناَبَطلاو ىرب نا . هنا تدخلا نيطلاو ظ
 ىدععلادشن أو راَع وبضغينااماو روهطظلا |

 راغب وأ لطصقةءانط هنمث مدعي الك مدعيا

 اهتماطو ةريسخاهذ- هن اطلاعي راه .منوباَلاو اكل افاتار و |

 ةيابلا اود امطلا ىهوهتمأطمك رهط أكو ٌتأمطا ىف ةغل نكس خر ! ٌناَْطاوهلفنابطاو

 دشنأو ةطرو مطل لاعبو رومدطا توصتيطلا ىازعالا نبا نما لثمن |

 ١ ُبهَبال لا دوك حو 3 ةرغم لب ناسك ظ

 نربط زكر ل مسالا وكدا را زرق اة ت سو والا# (تزتط) ْ

 ىنخننالاق“ هفرعأاللاثموهو لافتتز طول ربط نوقمي ل افو :ماللاونونلاير كسلا اذهل |

 0 0 ه6 اواي« بحاصاالصأ ٌآ نهر ع الع نانَتسلَنَر رطولزربط مسولوق |

 هيلع و طأاوهبانةيسراففلابوشو قلل نجاطلا 6 : 3-9  لامعتسالاق ام هئاوتسال

 ع رع امضعت لاي ما سخم جس همم

 تت

 عفوأ عقاب وه وست
 وهلبق هلوق ل.ل دبة دحوملا
 ريعيأماريستكو نيكستلا
 فى ء .هزالاك ٠ ن ومدن كلَ

 فرألا نوديريوهد..سنباو

 انزتيلكلا م اتا
 نوربع.فدجناك نورخأتملا

 نيسطلا هلوبقك كي رحتلا

 ىأ لرعوريثكلا لاعجلا
 ها لرمعو ناا

 ويعم

 ىناغصللاعيتد_هاداز؟

 ْن روك سف ةرسكي ىأنيطلا

 ةفملا'لمكتلاف طيضأك

 ف وسنلااهلعداصيف عضو

 ها هقفاوهاطوعابسلاو

 ىٌأنئطلا (نئط)د ادا ْر

 ةئاثملانوكسو ءاطلا 2

 نكل ها متنتلاوبرطلا

 "هله هم هلمكلا فنيعلا
 هيو ونعكتم ها

 , عم



 كللد نقع فافسلا داز#

 نوك_ف تفي ةنوضلاو
 ها ةريغصل اةسصلا

 ىأجلانيط و نيطوهلوق

 ىفاك برضو ح رف ىلاننم

 ةيصعم هأ هريعو سوماقلا

 هج ييصل >.. ٠

 (نيظ) ثودلا فرح ءأطلاوداضلا لصُم 8

 ؛ ءارغلا هن شنأاهمدغاشف :ريئبا لاف نواشلا عملا اودرعغ فز دوا ديزرصرماب

 ع نوابّشلا نوي عو أملا مون ب هنا ارك نساك د اك دير

 أ هول لو عوضوم مسا هالد حاول قوغدتلااودحا زلانؤاهتمصلاهعجم فواولا تصضو
 نيضةريغصت ىف هب ويسلاكو اًدْيَجوادَسوامسواننهقرافو لح دورمما ونس اذكو لعفل
 يرغب د ير رعسمل قدوس لان مو دواس أ هعجن ناك ناو دّسسأ ل شم لد نو هلعأف

 ْ ةويتيورديالاطلاو ٌرَوهَح باب نَدراكأ م وقال لبق ومصَو ربا لاق
 نوُصَتلاو نغاهنالو اوال [ن أاتنضقو هد سنا لاك رص نمتناك ذا عبلا اهب ىلا
 | ىهفقعءنمتناك اذا ةماعلا مزخشحب رف ىرهزالا مقل نواو دلك
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 7 مري ص ع وو وعم خب رح ةدهرع

 سمس 5<

 00 * :رامنالدشن ونا

 اح ليد وةئاضاهنموركلا ىل 1ءا ادري احلا االسم ثءطت

 دشنأو ةعْمقلاو ةوح < زكا هوة ةناَضملا"ارغلان إس

 هناَضسما لد راتقتاذ اه دعم نكس دال
 مو م معاك -

 نيّسلاو يلا (نض) قاوم ن 10 .رتؤيكحلا فو كبك كو نحل

ومدبس نيالا رخآاظفا: نمنوك,نأاماواذاشنوك,نأ اما نأضا!ىفناتغل
 . ىدنع يمصااوف

 : نطو ىلا ةّنطفلاكي رختلانيطلا (نط) قه ياا وناسعو 0
 س تريم و8 م

 : ثلكيل ول رن رب و ةنابطوهَلاطوائبط طي فل انني طومل
 ىذثعالال اق

 ١ ردانلا قش علنا 5 اعز طفانمماو

 ٍ ظ 6 اعنا كيدز ون ولأ رمت ريخلا سف ُنيطلا لبق ةنبطو ناط كلذكو

 || لاقو ةنطفلاةةامهود اونّئابتلاو ةنابطلاة د سعو أ لاقو عدا اوهو ةناطْنطأ

 | هذ ىعمشيلاعللاوةناعللاو ةيئاَعلاوةنال وةسيئابتلاوةنبَنلا اوةيابطلاوةن لا اعلا
 2 مرك هل

 ا مالغاهلَنيطف سور 2 و ةزاسشحنا تبذل و 00 رو د>اوفو 0

 قابل اراهغ دات ؟مالغابل كرمت لاَ ةَغَر ع :اكذاوبتءافس تور

 اطل , د م ىرغلانىرج 5 لقوحهنح تن الباهلٌتلقم

 ْ لت اكرم ناك ذك ةطنلاةابطلارالا نبا لا هيلاعبحادويفركأ



 اء (نوض)) .نونلافرح « داضاالَضف

 ف ,٠ ده ع

 برو لك الادب زاممعاوق مدي وبدس ءاكحاما نموهم قوا ختان اك حايفلسضلا

 لذا وهيداربن أو بلقلا ىلع لمد نأ نمقذوأ اذهو نيه فالدخالاب اءرشوالك ؟نوكيالو

 هلوق هلْ مو بلقلا ف سلام ةغلامملا وماظعالا نم هيفنالنيِنَصلا نم

 صخ أ ىأى ضو ىلاوخا نيب ند ىضنالفلاقي وريثكو هو .ناولاوفالخالا منشد

 ةيفاعف مهيمن مانضةباو رؤ ةوهقاتن مناص نا تيدسمل او هندوع دوعن صو هب

 هان اوهورصلا نما هلوعفم ىعع لل يعفةئيئْطمهد او صئاصخ اةفاعف معو

 ع © ءءء

 هبشوهو ىاوخانبي نمىضنالذحامصا ا!ىفو دنع هعقومو نم هناكل لت ىأوب نذذتو

 انريغ همضاكراشين ًاكّشو الخ ىأمتلا لوسرباضالا لمَ ”لراصنال 1!ثددحفو صاصتخالا

 هانم عقل 2ةءل6عدم

 لكن نطضي نطضا لاعبو لال ىألعْبشنالوا ب فرخ أت قفة عب ةعاس شي حو

 78م6

 مه اص وان ندا تفي وءاطءامل اتيان لسا فدا ونص ن نملاعتناوهو لخي

 ىل 7 اوكلدن ءُتمَدعو ريغ هنوا مد ىأهنئانضإ 0ث كلذ ماع هيجرا

 هرب مد ِء 2. - هو 0

 ٠ ول دولنا »* نطل تيك اذالا 5

 زجارلا لاق ن ايلا ن نومك قوبل وُ

 مدو © 7 هع

 نور اوريصلابانمعو *# نوُدّسَأ اَونابلان نهدنعي و » نيلدعب كاد ادق

 بيطلاو تلسفلا نديزض ويلا ىفجالا جالا نعمل نونا تونصلاو

 ىارلال اق
 وو 29و.
 دهجالو نورقلا جاضالر َط 3-3 ةيسرلل وك

 دقءالورا ازتانا بية كتحملا 5 ايي ىو

 راب” نارا نمينب « اهلبثف شنان اشي
 0 دحيفو .ءاهريغبنوُنَْْلا م مزركب فلوقيهن دانيا : مزعزلمساة نول و
 اه وُنْشلا بيطلا وقول ل .قواهتز متزعوا تساهل نسب ديلا يأتوا اريج

 ةينامااو ريس نهقلا دبع حض بسنت امها ذ>١ناتلنبق نرعل !ىفو ل سقى أ سم اةنضو

 ضاق ذلارونسلا نوصل (نوض) أ اود شيك بهقاد بعين

 لع اذهو سنح كا ذنالرد أَن وضوو ةومدنبءاج ”راولاق نصالا لعح رخل 0

 هتناثيد-لاىفوهلوق
 اذهىناغدلا لاول ئانض
 قرطال ىلا ثيداحالا نم

 هويفتدهمتك ما اهأ

 ربك هللا دع ةمضهلوق

 مكسحماو لصالاباذك لا
 ىفىذلاو سوماقلاو

 دسيعنب ةم_ض "هلمكستلا

 حراشدب وصوملارببك نبا
 هه>وني لو سوماقلا
 هسعم هأ



 هلدأ ىلع نمذ نالفو هلوق

 هذهدحاو ىععةلوق ىلا

 فربافرح يذلا ةرايع
 ملا لفغىنل ىناوهلوقرك ذو
 ديل لاو هل اوقوادارطتسا

 هذه ح ةناممىأ هلوقىلا
 دنعاهرك ذينأ ةرابعلا
 ”رلءاقةنماضلاو اًسباسهلوق

 ىرسياماريثكو ةلوعشم عع
 ةرابععضو نم كلذ فاؤمال ٠

 ةرايع لالخ بيدتلانم
 سيم هأ مك !نم

 ىأ ةيلاعلا ةغللا ىشودلوق
 هناعلاةغللاو بعت باب نم

 حابصملا فاك برمض بابن
 ىسععفم هما

 (ننض) 2 نونلافرح « داضاالصف |مفإ ايس دةيياوسدن وسع

 0 قواك نسف لاقل و ةتنرعتش سانا ة عيون ساغلااك هناثيدحلافو

 نيت حبفتلاة وُلكَف حمتح مش 0 و 0 ا : اَىَصلا أ انانولوشي و انمّمىلا ةاقملان 8 داك ثردحلا

 ٌناطمانأ ادام اني 6 اشارت نوت 10

 | ءاسا وعيت لادن وأ لكى أبيامصأو هلع أىلءْنمَسنالفو قئاعن متل جرو

 32 , " دسل لاه دحاو عع ”لقَعو لوغو ذه نع لدغ قل فاو د اوامهو مهيلعّلكو

 ركز هنانرقفروس ىح * ةمانباحألا لاموني

 1 رل ارركم 3 هرشآ ل دبه تلا زالرشانأ لا
 ا ه4 و

 0 ا 000 ةناممى أةنئانةقملطنو وحرم ىنعع لب حاراو كارعم قناع

 تنيشستسم له اصيل يل يي ا ل ا

 . و ,ةعهع

 ندم صاوةوشل لتشا (سضإ هيطقف فاتك هش هند ] و هنهش ىفناك و هلع لقشاام

 1 نسما نشلاوةضلا (ناذإ) ماللاف 4 بوقعي نع لدملا ىلع

 ؟رةءارغل لاك نينَضب برغلا ىلءوهامو ل>و 00 ننصح و لْضااو كاسمالا نم

 0 لوين نسحوعو نضزاخ يع ندبز

 | لاك وبنغلابنية_ذ وهاملوقناك ءالاوأ ص نع ىلع ناك اكولو كن ببال لع

 نأ هللا باك 0 ومنا نعىَدّوي ل سو« لع هللا ىلصوهى أل يذحب بيغلا ىلعوشام حاج لا

 نضل تس ديس:نبا هناكمىف هرمسفت زنط قرقوديلا ىوأالبوكك“ ليذبو هام
2 

 سدس م س 2 3

 ناعث لاك هينيتطوهودب تاج ةنانطوهنضَموةطوانضوانَطٌيضأ تَْئَصوةيلاعلا ةغلل ى مو

 ا ور نمىلع:-2ىورنمن ًامولعمو ب وقع اكحدفو ضأ عمسألو ٌتْدََصتءمسءار ةلالاف

 بحاص,مأن بعل وقو هننسيينع :تتقكضملي

 اوَُصناوماوُفلدوُجألأ * قُم ةلذاعأٌوهم

 000 و هم 7 م 4 مو

 هيل ودضم سدفت؟ نوه أ قتوداشلا كبوة ءونر ورش فيعضتلار ارهظاف

 وس و

 ثيعبلا لوقو لي ننَصل جرو ىجاح نلا ع نع هْنْوْنْصَأ|سدغن 1 ئذلا ْنْضااو هشسفانتو

 لكلا منينصلاو انبلعُتْنَسو * ليلا ةمذاج هام أتصال

 | لأ ن نمةقؤاتح ىهوردتان هنيطمو مركسلا 1 ليلا نمّقولذعْننسَصادارأ

 نيكمدار امنا ضرعلان هنوكنال اردوحلاو ضرع لذااورشوحتأ ارملا نالزاسملا ىلع كلذ لكو



 4 (نمظإ) :  نونلا فرت غب داضلا لضخ:

 حالقلا لوقدلثمو هتاددلوصوملا لاصتاة دش ىف هريخ هنع ريغ لاصتا سيهناللوالانوداذهو

 وى ورمل نا.حنب ,راوسل | ١
/ 

 هس م

 318 1 ىلا ةوطو و 20“ «. ىلعمسامولو فرد #3 د 1

 نشر ا لوب ىلع فوقزلاعاطتسيالام تاو ليلا | ا

 ةنامّلانانمَاوهئاَصلاو ةكسمرملاىلا مالا مامناب لد فقناسسنالا لوقت أت اونا |

 رعاشلالاك“' ةفاعلاو |

 شانرتشلا دس واعت * امد يفرح انيدال ني
 5 ا عم

 عجلون هل - بر كو ال, نمد: ىلا ونال اونمذلاو ١

 < 2 سل هلل موس

 تناكناو لف سسك قمح عم اوُنَو ومع ع باو نوح اذكو نضورحتنؤيالو

 ىعمرو ىلع لعتوأ لاف ظفا ىلع وزو مهتكل ىرس 2 أو قا توف لوعشللاب .رسكياسنا

 اينو اهياوبصأ ىلا ءايثالا نمانال كى وهلا اذهرك هيو بسلا لوعشم

 ةنامزلا ةئابمَصلاو سمى أن ”ةطوهف مرو سر اكل ييشدقو نوهراك اهلمهو

 نس رع لاح 8

 نتكي نأ لأس ع نموأةايل ونعلم رم سقاس بل زو

 هم دءدو --

 نالت او اتم ءزةماسقلا مولهتلاءتعيديشنام .زالوداهملان ِء .ردعبل م لا هل قهسسفتت

 ل رلاذ.خأاذاو صاغلا نب و رع نب هللا دبع نعم وضعت ةج رخونير وذعملا لس 1

 نع ةنامشيىذلانمَعلا و. .هيقتاربلا بدك حارشلا ىَوخاوهتنامت روس

 رعاشلالاق نهد لج نهنملوقت :هوغوِرْسَكو الب وأةنمز

 الاوجمكيلاوكشأ » انهنؤ وبل ىنئخام
 وه سرع 7

 هئطد قسناك دقورج نبا لاقو نامل اورعملا تفي نمل مدل 3

 انامل يت أةوَسواذايع 4 قبر عقر ولحنها

 هيد لسج رلا بسكين نأثيدلا عمو هسقنءادااوهنامضلاف كلذ ضعبهداصادقناكو

 طخ فنعم وال الّتعا كلذ لعق, اغاوهةنامزالوو نقلا نم يك

 نوم ل زو ةنام ا ةلزع ةنامش هديت نهدءار هلا هسلاودتعارذعن وكلهشح ريمأنم

 0 ل 7 نم ماكر دوملا يمر ىأَىهَدموقودملا نوبل ثمديلا
 ةوهس هو

 0 اا مكب ع ةطوبسمرب نبا تيدحفو هضم ى أر مشا ةعن را تالق

 (رشع عباس ررعلانأسأ د (١37



 (نمذ)“  كونلا فرت « داضاالصف 1 ٠

 1 زعابشلا لوقناك

 در نمرابخآلاك .تأبو + ًالهاج تنك امبالا كا ىدْننس
 ىجنبالاقو هيدزيزيبلاذ هدأ سي نمضتلا نم ءلفرلا# هت رعت وعام تدسو ا كااكيدر

 ٍ ْ و رغلاهارتيهذم. بيع :سدل نيمضتلا نأ ن د نبسحلاوًاءازئذلا اذه

 1 ش نم : :عدربام ةرثكلف ع اعسلاامأسامقلارخ رخ الاوعامسلا امهدحأ ملا

 دنع 5 نابع ا هع

 00 < 000 و بلمأ "ع لو حالا لجمال تي
 امني 2

 6 ' ارلاوَدا رلا ىََنْسأو ىدحو + هر يعتاءاشخ أيل .

 | لمقرر فزمتيكمم *لحبدابةتناكث بح نمد نيبو صن ارايتخ او انهّبنلا برعلا بشت
 || رعبا زتي رضوسولوق ىرجاعبج ندب وااو برعل ادنعدم هرج ىلع كلدب كإ ملدا وق ىهو

 دئعا عيب نيسنيلا لوف يكسصرتلا اتا نان ارعتي.قاولاو هناكفهتسق

 نكلو ئذلا بصناءيج نوب وااو نرعلا تراتخ اا ةد_اولا "لج اى 0

 مب ضعي ىلعاوضعبف ةوطعملا هل هلاك اعهمام_منوكوهب>اص:نيتنبلادح ل اصتا ىلع لد

 || نيضنلا نسح ف سايقلا هج واذهةدحاولاةدّقعلا ىرختأ ردن أه بلع فوطعملا وفوطعملا

 ١ أ| نمتيبلك نااولاتدسق يسغو نسل ايأنأوهو ةماعلا ا كازاعأألا

 0 | تيقبصتلاراسمان 26 ا ذثيح نمو ايش نيمضتلا ميقانه نخهسفن. عاف 0 |
1 

 ئ | «لصناو ىانلا لا لوالا تيبلاةجاحتذادزااملكفاذه ىلع لاخلا تناك اذاو نس عس رلا

 لوقنئمذ:ل دش أن فلافةجا!اهذه ىلاثلا ىلاه.فلوالا جلا محق ناك اديدكالاهثا
)1 

 الإ

 || هريعو برطق نعءىو ررعاشلا

 1 ىذسلالاماوقألانم » لامعملعأف لاملا سيو
 موج 5 توم 2

 يمقللو هرقأبرقال 5 اعو العلا هيديرب

 لم ا ع

 ةغانلا لافو ا ةدسىلع ةلصلاو لوصول نت

 نا ناك موي با امهو 3# 7  ىلعرافملا اهدرو وهو

 8 سس نوف # ]هم

 قودي ويس * تافداصّنطاوم مهد
 مو

 ازهو



 كال (نمض) نودلا فرحي .« .داضلال ضف

 عجب ىهو لوسفلا بال_صأ قام ىهلاهدسعانأن افنيماشملاامأو يقلاوفتىنسدقو

 هريسغدسشنأو نوهطم

 ٍبْدل اروهّتلا فلومتلاءام * بأصلا ىفىتاَيماضَانا

 وهو ح وقم عجب مقالا واذكو اذكَب اكل ُنوُهْطَممه اوقهنمو هت نعجئذلا نحل دأ

 نءكلام نعىرغزالا هاكح سكعلانأطوملا ىف كلامام_هرسفوريثالانبا لاق ةقانلآن ظنفآم

 ةقانلا نطن ىفناك اذا لاك ىلارعالا نبا نع بلع نع اشيءاعسو بنانا نساك |

 نماَضةقان 'و ةحوشلمو وقلما عطب ىف ىذلا ونيماضمو نم اوضه ونامْدمو ماض ىهف لج ْ

 ايش ىغأامىأ عش شااوهو انهض ىنعبالفَّىعأ ام ىارعالا نا اضي كلذ نملماسنامّدمو

 نماسنالاو كر عامها لاو عسوله لتنال عُسضردفالو

 دبع رد ل لسوهيلع هللا لص بلا باك ىفودي رد نبا لاق 8 وعمق فما أ

 نت ةراف تك 000 و لَدْدكاةمود ردنا ًالييذهلا ىف وكلا |

 مهتما مكلوىاكملاور روبلاولعَلان يحاَشلانلناٍبأ نمل ذَا مودي نمو نط

 نإ را :رامع |نماح - را ناو درو ميول ا نمةيحاَم اديبعو لاك نيكل |

 ناكو 0 هدماَصلاو يفرغ نمهقو ضير وللا

 ينعى رأنال ةنماضت عر 2 هع .دملاز وسب فاطأو ةرامعلا ف الخاد ا

 ماضل وَضرَتاذ ىأ ةيضا رقشع فلس وزع هللا لاق اك نات اذ ىهفاهظنحوانراع ٠

 0-5 ناَمكايدارأ؛ 6 دوْلاو ماض مامالاث دس ىفو. ةلوعشم ند ا

 هن دهعىهننيدمق ماةالصناليقو مهتالسصوع وعلا ىلع ظفح هنالةمارغلا ناهذال ةباع رلاو

 ان هنممكامرعشلان مٌنمضملاَو مهتالصةصص مهل لفكتلاكوهف هنالص عصب ةنورقما.تحصو
 هلوقك هيليىذلاتيبلانالاه.فاوق 02 ب 2تلام لبق و

 3 هسنم َتقاعو هللاو « .امأ ىسلي تلا ىف ىذلا اذان
 وه مص 3 - 7 و و ةسو

 اوعدك لعد 05 ما فاد

 مكسب قوفتن لعوب وفصن تدب لك نقلة ةروطشماض أ ىهولاف

 و ت79

 شفخالا دنع ب نعي شلو لاق هدعب ىذلا تدبلا قالا هانعمّين لامر ءعشلات اس أن منمضملا

 اضقه نمنح و هامد_ح ونام لك تاكولو شةخالا لاه ناس نهض توكبالتأو

 ن هةسحاضلاانلنا هلوق

 حاصلا ىاذك لعبلا

 نم بيذّلا ف ىذلاو
 6 ناّياورامدولدضلا

 ىاك لاتولوةبابلا ىف
 نمةيحاضأا اناث ادي اهنلا
 لعبلا نمىورب و لحضلا
 دعب هلوق لحال ىلو ناكل

 املا هأ مسمانلا نمكلذ



 نف_خلاو ّنْمضلاو هلوق
 قامكح امو فسهك

 هدمصم ها سوماقلا

 نال_ةىلارعالانباهلوق
 بيذهتلا ةرايعؤللا ياض

 ىنارعالا نبا نءسابعلاوأ
 لفاكو نيمضو نماض نالق

 نماس امهلاثمو ليفكو

 دهاشوريضنورضانو نيمو

 هعوصمديتك هأ ديهش و

 ىأة-برتئأتدب رتهلوق
 تبيدهتلا ىفاربقلا هس ربال

 5 0 وعم هأ

 1 ةنملا لدن ماضل وهذ ىلس ,رباقي دصت ”وتاباعا وليس اداهحالاهح راكي اله دس ا

 || عرضلا وهو هزخ_كثنال لوب ذاغمو[لاقرمث لاه ئغساليك نشأ كيلو متن عربا ٍ

 0 تونلافرخ « داضلال ضو 1

 0 د. و وعم
 وأ لام هدنج تقم دونها 35 ”ةراشان ال !لهدستملو

 م

 | ةلقضوةننطوت ْممالاو ردات نانفض عجم اول .قثلام لااريثكلا قجالانامصلاو نهشلاوٌُنغشلاو

 ٠ ا | لقردصس ت3 دار قح ألحرلان اك اذا ءارفثلا" نسح أ ىلار ءالا نادنعءافلارسكو
 1 1 هم ىو د لعزم ء

 ْ | ليفكلا نيمصلا (نض]) 00 ذاق ده اوددخةضو نفضووهنالقث

 2م اك مم مم مور

 هنو نماَضنالف ىارعالا نبا 1 انا 0 1 انام ذواممك هب و ىلا نهض

 ٠ رو ناقلة بكلتا ئد كمت ناتي ةكو لفاكو بنو انو نونو نماسو

 || ع نامشوذ ىأ ةنلا لح دي نأهقأ لعّيماضومن كال د+اقو وهدم
 ا

 قار باهستم نم حرص سول هزع ةوقاهيوبسو ل .لخلا بهذماذهو ىرهزالا لاك هللا
 ا هع د

 1 || | كيتو ورمل عزك هللا لعهرحب مقود ثوملاهكردبم هلوسرو هللا

 | فج ا ط نةمانععمرب 17 رش لأ نءحاعتاا فع وةرصثدد_كتاو "ىلع مالك
02 0 

 أ - ور م
 اتت 5. تاحعب كاتم سل "لت اة يستحمل "تنضم

 م
: 
 ١

 || هنهضتانيوشت ثلا تنمو ةمنغوأ بأن ملا امالئان نمي رخ ىذا هنكسمىلا هعحرأوأ 1

 تارغ# !نبامدشنأهل أوقوهّدم هرغل مم قع

 مهمه <

 : . ةادثوهنٌمضامدْبلا نم 35 دع ىَصْخْللدلاراجامُنماوَص

 5 1 4 ل ميشو د رطل

 ل هم هلي واهد ىف كلذ قل نأسنمَد راطلا طش لملدلا اراخناد انعمل اقف بلعتم ةرسف

 هع 1

0 

: 
0 
||| 3 

 | عدوا عتو شل ينمو هنداوي نيفواجل رلكلذو نمطام أم ذأو ف نيام

ْ 
| 
١ 
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 اع اا « اههاوعنماقيضسسءلعتكوأ
 ا رثسأ شلك ثمللا هابامنئمَصدقفءاعو فعن لع وئلكو نيل ىلعةيلع

 ا ْثتفدىذلا ربقلا عي 7 ر رخأو هيف عدوأ نهد 5 تي همس نسب « دشلأو ف

 ا قدب نيل نالامعطم ميبغلاو رباني ناللافدنأ ةبسركعن عقود و يروا
 ع ةسو م

 لكن لئاوللا نوطيى ام نيماضملاو ءاناوأز وك نفناك اذا مسمي ا رسلاقن هتف منال

 نيماضملاو مقالملا عب نع ىسهش سنو هيلعهتلا ىلصوبنلانأشيدحلاهنمو هنمضت ن جن اكءون

 دنو



 و (نفضإلا: .نوثلا فرت: داشلال شف

 دشنأولكلكلاب كود ناَعطْسالا بيلا يدئلاوهلبقو اكرسيلا

 نات مولاوْكَشت نس اَعَص *# ماكس تح ماوقالاٌنفطْطأو ١

 َناَعطْصالا نأر جالا نع ديعوب أ ىجامياوصلا صل ||

 ضنك باول ةضاذهرداونلا فو * يصنف «٠ ديشلاو لاقمالا

 دشن و وعلا نْعَضلاوءاجوعىأ

 انَعَصالا فيْ | اهداّرام »* ا اَتاِبيلَصْمَانَقْذا

 فضلا عمن فَضو مهغم نا وسلاما ذا ا نفض 9 وقلاىلا نفض 0

 ىقدسع و ًاءاكشاز كخقنسدا أعمى 0 !نديسصل ١ و نسصلا وه »و هع: أج افْضَن عصي

 ْ دشنأو ندض عم سانحبالا

 ناسَسلا فوصل ىرق:اسيىدواف 5 نَدبَص ف يشل اجفيض١ اذ :

 اًضنأ | ادذمبدنسع و ًاذخأ دقو سامقااو» وهديسالاق 50 وذو دولا لاقو

 ظالم :فمَصل اهلعذس فضال نه ضاولاك ءاموساةعب رآقن دونلاب هرعلا تداز لاقفةدانزرلا باييف 1

 لافهد-- و عاركن عتاكرلا خبات نينفض ١ و اضيأ فضى كلذانرك ذددق وىلدشطأ انما 39 ا

 نيحةاشلا عرش لج راض ندضلا وهن درأوهيلا َتحرتاذا هما ُتْيَتَصو هالو هديستا |[

 هنا راَمفْصْنغْسي هطئاغي نصور وكا,هودقعاو هيلعاولام هيلعاوئَمَضفارغالا نبا انيك ||

 هتسأى عمن ر ضد ربهيَمَضءارعالا نبا لاكو كلج ررهظباه رغوتاشلا تسكين ||

 اذال> را فو اسفل َتساهيبرضتن أَن اعطْسالاو * نمي تمد عسب * لآك

 ان رض نطضا مكسحنا ىف و هسفنرخوم هم دش ب ترش وه ّنَءطضاوهزع لع كا> راتب درمض
 8م هم ءه

 تساي ءاجراملبداَجْتَمَسا أل تن هدشمل ١ اعشد دح ىقو هل حر بهسف هسا ٍ

 رهانتلا لاق باه زرضافَس نيرا بنور تجني 4 ْ وهام هنغشي برب زيعبلا هنقَضو اهب طبخي ترزيعبلاَنَمَصو كمدقر ملت ناسنألا ||
 وهدد 9 8

 نْدَصلا* ,وس لول نماصعلابو »* نقى طولا 3 :

 نيسح ةقانلا عرسضودب تاو تشملبا ولاا هسكنا داما رلانعضديز وأ[

 عطظع عملاج رلا نمقونالا قسلا ثنو ىلع ةضلاَو اعتناق آ

 لاو ة نفض ةنفضة أر هالات دنا
2<" 32 

 عبات نئفضلاو هلوق

 لضالاب اناذك ناكرلا

 مكحناىف ىذلاو بيذهتلاو
 هءعم مأ ٠ نةيضلا ع 0

 جلا ارامل اونفض هلوق

 ءارغلا نع ىل اغصلا داز

 ادانالف ىلع موقلا نفاضت

 سل اولاك هبلعاوواعت

 همتك ها اورفاضت فصصتب

 وموعد



 اذكتنغطضا اذاهلوق
 ىلاغصلالاقو ىرهوعلل

 ها تنغطخامث ةياورلا

 وعم

 (نعض) «توبلا لوح و دانا لمو الا

 - ا ووض ب قثرياع9و ههوضس

 قودوةردصرغو اذ اًنغضو ادعس سب لج رلاَن غض ديزوبأاه :رماطضا|ذاٌةنيغَضنالف ىلعتالف

 نَءاَصور ,وّطنارفود ةغاوهسيلعاولام هلعاوُنغَّصو هتضغ أ اذااهح وز ز ىلع ن غض تاذتأ هاو

 ٠ | يس ل فاعطنا وأن داقدتالا ىلعا و وتقام اوموقلا

 ٠ انتل مزاخى أني رشي لاق هؤاوتلاو

 أ رايب قاقزلا قئشتن كسلا تاذك ملل [نستاكسلاو كنف
07 2 - 

 نمهدنعام لكى طغبأل ُنغَضوُنعاض شرف رو # اولا ميا نمْنْعَشلا او # رعاشلال اقر و

 1 0 مخ ُحاَمَشلا لاك بربح ىرخلا
 + ٠ اهلا سوعتلا نْعْض توا 5 هارد ردا 00 |

 قئالاووك توسعة دعو أ اهررغو زال رض ورك تالثاهفُهصقةديرطلاو

 : نغشلاهتباذفنوكيٌلجراورع ثيدح فو 200 ”كىرخ ىذااوهوءاوسدمق

 مو: رو

 0 قرت وكلت نأوخبادلا ىف نكشلا اهموقي الفن ضلاه سقف نوكي ومده اهو
2 

 اوتطودلا ةغزان ةنْعَصةياد وا,ئطونلااهعءا زردا رئاتغاف نْعْضُتاذو هةقائلا قل قاذاودامقت الا

 اجاب ' لاقناسنالا كلذ دريعتسا نع رو رتعيلا كاذكواكَسوانْعْصْتَتْعَص دو

 ّ اولا ءاسنلا غض نعلئاسن 5 ةيشع قافرلا امس راعت

 0 للا لاق ةداروهملا عّرتمملان رْغضو

 | اال زاشلا ىاكدودطو ا تطشإر الاب نقط

© 2 . 

 0 ايلا لاموُنكَ رسكلانايتنلا ىلا
 1 قفت غو شدع مهلاهيفشاكو * اوُدغَصامتاذ ىلا يذلا نا

 ا ل ا ومو »

 95 كت تفند ذخ نامل ولاقشال ُناقطْمالاو هنلالاماذا ملصلا ىلا نال َنغَصو

 ةن اعلا رج الاد و ىذا فَطْصاهنملوقت
 ةاكاؤ اهو 2 فةرج م رط «# دو مث

 : امض غظطم هناك * تار هول «# ان ارهدالاحرتي ًاردقل

 فافعل يلا تالك نهنظن هذا ىلا بوسنمىرهللاو هرخت ىف هلماح ىأ

 1 ليقمْ الاقو. وقلا

 اهم ذا تفمسلا شائك قكصو 4 اهضرغمدنعىح الس تنعش اذ :
 ا ا ا

 كنا ةطييشت موراتا مو مرع لادن وبلا هيي ابونا اوهىلءقو



 ظ

| 

 نطِيصل ثدللا نيذهتلا ((نطضإل؟ هيلعاطغاضةتلسرأ نووي ةلبدملاوةكملهأو هيلع |

 ديبعو اىورامهفرعنىذلاو بي م فرحاذسهروصنموبأ لاق يلا كلن ىسماذاانأطمضو ْ

 روصتموبأ لاق ملسةرثكو عمون نيحمد تجو هيكل ز أ ابل ذب را نع |

 وَلا ةرورضل"اهلا فذ نوكينأ كار وويدقو رعت مك ةنيغض عجبنغَسلا نوكيدقف ْ

 ٍةِسَضاَ ,وضاَس و ةقحو قح باين مةنبغّسلاو نيغشلا نوكيا ىنبعولاقريثك كلذناف |

 لاو نغطضاو انَعَضَو انْعَ- ضرسكللهيلعَغّصدقو نحتفل ةنيغشلاو نخل وكي ١

 عرض لال 5 نانا ردع أ كور اتجولا

 امم 0 0 (نغضإ “+ ةونلات فره. داشلالَضت

 ثعب هنعدللا ضرع ثندسح و .ةقثلا ظفاحلا نرسل قاسلانرمَسلاو دَنريَصوهف
 مناك اهللاقفلمسَعلاَفا حري اهن سها هلت لاس ف ئشالب هلزنمىلا فرضنا هلَرَعملماعب

 نيكلملابضرعول اوقلااذ هبله أ ىذرأ نييتاكلا نيكلملا عينا عبو نالظفحن اري

 لاقةئشلاضنريصلاو ةدئازكريصلا ىفءايلا وهنساحمو مالكلا ضد ناس

 امهذذتاناكربك ارادت اتكرر نمسا نيسصَو 7 ناريس ميلك ىف *

 رادْنملا | ارعلا له هنمسي ىذا نَرْيْصلاَو ةعاطللاناضنما ربها لد نمام واذن ةريولا بابي

 اًطغّسم هتلسرأونلا# هلعارا دش ىأ هيلع يضهتلعج ىايعلاا كحتو حا ارك لماع عمتوكي

 0 مامي م ل

 ةطيمع 2 لاقي 0 تما ورو مخ وهيسكسم لرحيىنذلا ناَطِيَصلا و

 مم هم

 نابت مي ماه نلاقي [كنالءقنون ناطمسصلا نمنونلا واناطَمَص طيضب طا نماذهو'

 نغضاا ,(نغضإ) ٍُظ هو شح ريغق هسا كلت ى ثماذا ةنطَصلح رلاَنطْيَصتللا ل )وقامأ و

 0 2ثوس وس هل 9م

 نيابة او نوتات ادناا هنتي

2 

 مل سو

 قو .هاشغيلاوةوادسعلاو لق نشل حال سلو نيف كَ انْدوكتف

 تاتنلا تسل ةرضحب نك, لود < لحر ىلع اودهش موفاعأ اه«فعدهّللا ىذزرع ثندتح

 20 ا 8 6 5

 امهوو برشلاو انزلاكدابعلا نيبوهننا نيب ناك اهفدي ريةوا دعو دسق>ىأن غض نعاودوش

 ان ءرقلادر ونرعلاَنا * اًيثك الرا نلبا و يلم

 م2 ع 9 مو

 ككل 39 هس هَ

 فاغصلل اعم دل اذاز؟

 ذخأ هنزضي و هنزضي هنرض
 هذي ربامتودهديىفام ىل_ع

 ها املاغتفاطاعتانزاضتو
 هعدصم هتك
 بيه فرحا ذههلودق
 نوكسفرسكباناطمضىأ

 بيدهتلا ف طويضموهاك
 عا مضاو وهو هلمكتلاو

 هعروصم



 حلار ودةمولا لاق هلوق

 نان وضلاهنمتلقدن رامع
 مالماللا نوكت نأ لمحا

 لاثم ىلعنوكيو للا
 نالعف هلعح نمو لاعوذ

 .ناهلوقو ه١ خارج
 ها نونلاهلعلماللان وكت
 ميتع#

 ىتشدض اىنائاصلاداز ©

 بعم مأ "ىلع تمض

 اذك ىزس+لاثم ىلع هلوق

 ىو مكاو ل_ىالان
 اعين ىركسك سوفاقلا

 نَوِصَو توقاو ىناغصلل

 لوالا سوماقلا حراش
 هم هأ ههجونيس

 خلا م-ييفةيسرافلا وهلوق

 ىرهوهلاو لصالا ىفاذك
 بيذبتلافىذلاومكمحما و

 |لاك ف اكلي مكلك_فومكمف
 فاكلا.ةياورلا ىناغلا
 هعيضم ها رغال

 ؛نوئلا فرس "ذه :داضلا لضف +: : ان

 ١ ُه 9 8 1 1 َ

 لاه نابض لوشي نم مدونمو ىوقلا نسملا لس ا ناد وضلا : ةجسرتلاهذهىف ىرهزالا رك ذو

 نفورعم ليج ميلان مضلا 2 نهد 0 اوطيكاضتو : م هلعج نأ وصلا نمر وصاموأ

 ا -

 ديف مهن رف نصمم ىرهزالا لاف يي فسح“ ايلا اولاك
 هيو «'

 | 000 00 واس شيرعت دحفىورو ناصف لاَ , ةماهت ةمحاش لمح

 ظ 3507 دخأمى ردت لولاك هن هم .دملاو" ةكم ناب لج وأ .وا ص ذوموهلاف ناد ناك

 مدس تا سنمل) ةهضصااص

 .٠ نملآرسلا موتك موأ 0 فسم يهد ىبنمةوسناف

 |ركيتلا تيَدَط عمم تان وايل لفشل غلا ملأ ١ نذهب رتفمدقتدقو

 | وهو. من86 - / هع

 ا 1 نزض عضوم كتب لاش لعَلدَشو ناي ةفلهتلصأو تم ندد ظديددصا

 | قمانأمحازيىذلانربسَصلا وةًأرملافكي رمشلال قو كي ؛رمشل اَنَربصااو سانا ُنريَْلا

 رت نيس وأ لاك هنأ حا

 ا 1. يك و ََ د هوو

 ا ُفاَسْدَرَصسِسأل مهلك 0 ا فاسدا

 هلاتعو لجرلا داواشي أ نْرمَص اومن اة سهاو هس 00 اهبل برا هرقإ سوما لسه لوفي

 .نريَصلا فارعالا نبا نايل عم اون صوهف م الجر حاز نملك كاذكو هؤاكر شو

 دن ورشا هوت عسقااذا: ةركبلا يس دي ىذلا سال لاقيو

 محنازي ىذا نرسل كلا فو رثملا فءامتسالا دنع كاجا زيىذلا نررضلاوناغلّلانارمَضلاو

 ىلارعالا نبادشنأ ض ودا ىلع
 وس هاوس

 9و2 موم 2

اح 0 هنازأم ضو ءازا نعو * هلابزيضأ كدي رنا
 نادرو مويردصأف 

2 

لا نمو دوري نمت انامل لو
 الجر مجاز لجر لك ف ابعللالاقو ما

1 
 ا

 ل نا نسيم تن نحَصلاَن اضع نماَعلَسك١ 1 لج لعمال لاطو ىشعالا لاك

 ]ل ليةمهنبالوقكااذكو
 / هم 20 همام يأ وم م

 الو 0 نَصصلرملا موتنا نموأ * امم ىهدى!ن متوسنف

 اديس

 ١ 9 : لمقم نبا لاق دابرتسا نصا

 نناسزشجعن نين يت زنيبيشعض ا يظل را نيني ضب # ىلا 3

 هيث نسخ يضع بع اك ا

. 

 || هد -

0 

 1 5 - هَ ة-ن س ع 3 عع

 || انههوانههاهماسى لا سلا ةركبدح نزيسلا دامعتاموأ اهةلطاذاهس اة سهاح وزن ىذلا

 لأ دعاسلاو دعانل وتركت قنونوكينرشلا ورع وأ لاقو ازال يتلو ىم 3

 ا :نآزيضلا طقرملو تامالا نينا اذا س ءرغلا لاقي ةدسعو: أ لاهو ة ةركبل يلع قلعت ةدشخ

 وم



 ١ (نيض) ثوئلافرح #2 داذلا لصق

 ه < *, هو 3< 20

 نسم ويصف ويتكلم 3جارلاكوقير طابا نسجل نو هش قاىأ

 توأم أممابضأ انيباناطللاو ى ىو عد يالطب مث ثي دحهنمو نابض نيشلا و ىدحان و

 بت هع

 نالفني ضي نالفو 20 ذموهوة-كملاءاثلاىوربو مبوُنَح ىلعراَرولا

 ف و .اهتنايانتستكف اهني د هنا دح رلالهأ ةئْئُصلاو هفّتكو هتبحان ىأه تيدَضو ٍ

 داضلا رسسكيلايعن مبطي و هقدح لح راسو هفنتكا قاهبطْشينال بيذسهتلا

 2 سد واع 9 س نع وءوص

 هنرفازو هناطب و ها هْنْسْطو هبط لجبال ءال انا ةعاسجىأ ءايلانوكسو ْ

0 

 ه رو هنا فتون ول و هس رخف ةوهنيش ف نكناوغلالاق د ”راهظو هن رهاطكلذكو |
 هج 6-1

 ناكر و هيلعهقلا لص ىلا نس ابعنب ا ثيدح فو دحاو ىععهتفتكو 59-00

 ٌصضرالا ذل ضيقا مهللا بلقُمملا فب اكل اورمَسلا ف ةَندْصلا نمكيذوعأ ىكامهللالاقرفاساذا

 لامنملدَي تامُعَْسلا لهالا ىةقيلشتاورَمَسلا فبحاصلا تنأمهللا مع
 را ةّسدضل نم هلام هاوعب نمنيض ى منال هَ هيا وعمهتقفنت كمزلت نمو هبّمتلامعو ا مسو و ىو

 نمةبافك الوهسيف انَغالنمةيغتن مدوعُل قو رغ._اوهوق جام اةَمِمَتَساولابعلا ْ

 بلا كاذكو هلايعو هسا طب و هنأت لج رلاٌةمْيس و قفار نم ىلعلاسعو لكوهامنا قافر لا

 57 ربح لاق وليا ابل سكر داشلا خف

 نيصاذالاةباسام ملا - * نقلا تسمن ىلاوهو
 ىو لء5 ع

 حيرطلاق هنمزأل دل هبط فوط لوو نازلة

 52 و هو : در هلا ريل اوك و

 لطم ارامل »* هو

 همودع

 تطاق احا لأ نمل نسيم الل ْ

 لاك ىسممالالوق وهو ىكلعأداصلا واَهْنْيسكاًْيَصا دست فو رسعم نمتاك اموأ كتداعو.|
 2ك مهجتع اد نحل ا

 نبض 'امردا اولا قو مهري نقرا هنو ازعب نعال ور حتؤت راهن ايلا دههقيقحر

 وح عدو وود ىةم هىهء |[

 اند قيضىأ نص ناكمو هدف لسْفالا سو مس هناك اذائيضوثزلو نو دامو نوءدكدو

 2 ربع هس -3

 دسلاهب دوس شنو سق نيو نشاو رزءنالاك نا>نباَسءوُب بو نياضوئو محا ْ
 آد

 وموسم عد - 2 الاي

 باَنْطآلا فلا اوم مقص 3# هاا و نالسالو

 (شع عباس برعلاثاسأ ّ الا

 لح رلا لهأ ةئضلاو هلوق
 ةحرفكو داضلا ثملثنيوملا
 ودعم ما سوال اىفاك

 5 كَم دهانغ تنمضهلوق وق

 ليصالا فلمن طمسض

 باقمترلمكتلاو مكسحناو
 ها ءاصلاناهتنيصك ب رض
 و



 هردصزلا ىدءملالافو هلوق

 ”رلمكستلا فاك
 ةطنر ”ىطاهنطبن اك تنامذ
 ةناضااودازو هاولا رعتىلا

 اذا ةمازمللا نوكسف م
 ها تقع نمتناك

 ىىذااّ ويضم نيضىفهل |وق

 هررحو ها "ىضمسذدهتلا

 ل! !اكؤنلا نر اهااذاضلا لصف 0

 0 00 اذا

 ساد ةمس هدف قه وزني ب ي» هس ه

 دعاوزلا هس واجد عرعر دع هب 2, وداناك ىدضب تءاجو

 ع ٠ 1 هعو 5 2و

 ا قاطو ذرم ذل اىأكز م نعماوكي اضداضا لاق .و, ناسيا كتس وقنا نأ

 ٍ ا نيل ئاضل لو .ةاروامانعن مامزاح ناك اذا: ازعام لجرواهغيعش ناك اذ (نئاضل جر زاهتلزع

 ةيو هيخسملا ناطبلانيلاوه ليقوم :لقعم مبا نس لازال ىنلوه قون عن 3

 « ارتي ناَسن ميتا #4 ىدعَتل لاقوةضير ءلاءاضدبلا 5 ةالاا

 هيعا
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 بجو ناكمففذهايلاضل اضع ًارنم ل دير يود يءس نب تانأ هللاق ةربره د ثيدح

 بانالبا سود ضرأ ف لاح ضي وهو نونلابوورنو هر دقريقتوهسهأ نيدو هول هندلب رب

 لبق هر مغلان نصا دو هتليامو طيالانيضلا نيَض ةءوهدعل انوكفم غلا ف ناتفلا
 1 0 ر 258 هالتا نيبام ل عك لا طبالا تحتم لسيقو ماكلاو طاير

 هم مرهم

 فوك جتودل ياو هيض قوف للجانب هش دعو لج راَنيسَطو بنآسا ىلعأ ل سمقو
0 

03 
 000 -قيوذىلا هعفرفمد_ ذأ عروميلعوأ ندض

 تكلا ىلارعالا نباد شن و

 و سلوم ىو 9 9 دم هما م

 2 بصل !ةرجوت طق فاوإ #2 هكصيب ,ض.ةهنعقلف زامل

 | سرسإبت هحارض اللا هاوآهنتضس 0 رينا رفئعولف ىف ارعالا نبا لاك

 نورك قارا ضلال عاناخر

 8 وع ءو
. 
 اشد فيسلا ساتر قدمو #3 اهضرغم تق جالس تنبض ع

 9ةةهم ًّه و 9ع و هي هو

 أ اذا هش تمنح اداسعوبأ نبض و هتلعب هب طاوءوشلا ٌتْيدصأو الس لك عا
 8 م 7

 رسعام دن>قو هنشحى ًاءضواهلعفل5 ةأضيعاعدفثي ,د1لاىفو هس 1
 هب 2 - -2

0 
 1 ا | ناكضر دل ةبمكلا ىلع قواد لان الفرا دلع” ةيعكلاناهنعىلاءتهتلا ىذر

0 
 تراصاملا ريد ةبعكلا تنيضدقّمرادنا لاذ ةيعكد !!ةعيضراهل لاقي |

 || تضفتخ أو هضفئدلاناسنالا لد اهتايسضدقا م 0 تناكى ثلا ا.ميَقةبعكلا
 ا
 م

 كلل ذو هنمةمحان ىف ىأق ب رطلا ند
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 - 2 دامو 7 <

 ايمو هن ىفدوذلا ار سدا * هنرض توه «_بدرب داش
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 لاو



 ل (نأض) 2 نونالافرح « داضلاوداصلا لصف

 ةغباتلا لاق هرفاح فرط

 تيكا اندرو اوصد #23 ليحدايقب ات

1 
 أ

 ىلعئانتاو وف ءاصلامأوبواوأمخلانمفام فرط ل ئاقلا ليلا نمنئاصلادسبعو:أ

 ةملصإتسنلد رع راج ىشل. ةوأهب حش: :راجديدشتلايْنا بلا و 0 ريغ نم عسا رالاهماوق
 3 تما 0 اناء 3 كك

 ناك اعرو قةشنواعية قت عّمف لاخلا سم أ ةماصةراناوصلا!ىرهزالا هنأ اوصاهمتد>حاو

 و سمو م2 ©

 ةغبانلا لاق فاض لاو رونل لصبالو ران لاه حدتش اح ادق

 99 5 س وهدد دل

 ؟لب :اوَذلاداعساك ف اطاٌن وف 0 اهرودَحَنا وسلا عقوكرب

7 

 ىدصرادو ىقيضراذلا ست هيلاوةنلاةنو فم ىتاو) اللا قاوسلاوب فورت 0

 نزرع
 نيم ل

 دك لاقيف هيفصوب وف فوااوذمنغلا نمّئاَصلا (نان) ,(ةسلااخلا لسن
 و ص ا و ©

 نيءضا اوزءلاو زعل لثمن أضلاونأضلا عهتاوزءاملا فال خاصا او َه هنا لاو ئاض

 وه

 3 00 !اهاكىنار 2 نع نيزوم مو بنلاوياوة يملا

 0 ونيخلاامأ 5 ال_يق دال لاثملا ناك اذا ق احلا فورح ع .ىفاذهدرطب
 وو م

 هوقو 0 أن ألا عجب ف ىحدقوزومهمري-غل -:عمْنيصلاونيضلاو زومهم تي

 يولقملاؤبوقعيمدشنأ

 7-2227 اه 8 جب

 ارج هءئادمت ءاك نع * مامن 1

 اوف هنو ماعرلا عمم عراذاف ُبادلا+ .ةريهيقهيف ششي اراك نأ قاعد ىلفايُوْصادارأ

 مهل اوألاع مانا نامت ءاعدكاذفأ .:هاوعرف 0 67

 و .-

 لاقل هنو لهانو سرحو سراحو بو ب انو مدح مدعو زمسوز عاملا ياك ناسا

 قو اودع هب اوةنم“ اضن "الا هَيئَدلا عمو انا عميأملافنف كانتا صدا

 ىو هنن اني تارتلا فاق وج ردا 3 .”نامزلا' ذعءارق ل" :مقيقشثيدح 0 ام واول د لالا باط تطال طمس لت اقام اخ سفتلا !جسم ن3 ةيوخ كن القطا 1 امك فلل

 نمثأك اذا ظفالا كلذ ىلع ضم اقسونأسلا فلان بنص ىرعتو زد فالخ غلا مقاشلا

 ىارءالا ءادشن أسسا لودعمر .اننمثل: لواعما وناكو دنا انكسم |

 هئ» 7 2-6 1 .٠

 2 اعرفل ىذضرتشا 5 هنا ترش اوناَدرو ىتماماذا

 ناو_هملاىفائاصلاداز

 سوقلا فال_غرسسكلا
 ما ردلاةنامك ةناودلاو
 ميودعد

 مكسخنا ىف ىذلا َنلع هلوق
 نونلا لد, ةسدمتلاب ىلع

 همتصم هأ ةررو



 (ثنوص) : نودلا قرح * داصالدف ١١م

 ل 3 م 3

 ||| رانلارك آو ةنصلا بهذي مالا ثببلا مالو يف ماهلا لخديناك ءادردلا انآ نا ىالكلا

 فاذا ملا فلا عال ةدخا وهو ناتسملا ةصاادارأروصن 0 لاك
 - وذ وفقود

 دا >2 5 0
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1 
|1 
 ١
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 0 دنع هحرهنانسمو نم موف ن 7 0001 لافيو عر راوسل هس اهو كنرلا

8 
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 الأ ت مافي يقا بك مأ اذا ٌنلْغملل لاقي ونإ امص ةراصلحرلان داو طبالار انااا وهحاّيه 32

 : لاق دبلن مالك يلا يأ لجو لاقي و تند ادق

 هم 7 2 8 9و

 نئدصل فام دعا |نيبّدق »* | 1 بدك ىمىرعشتيل
.- 0 

 ا ر.ع 3

 س8 2س

 |لاق !اليماو انايسصوةتايسمو انوصع ثلا ناصوابونوأ أ. قت نأ نوصلا (نيم)

 ا ىلذهلااذئاعج أن ةيمأ

 معلا مده' هده سو هر هو م و لولو

 06 لذبتوأه خس نطصاف لوا در 5 مكن انباضرع نأاسالغلب

 [وافشس راقت هوم < هلا ملاَع اتم عار هدم عنا هجن اضامارأ :

 1 0 هد م 9و هم 2و

 ١ اق بوثلاح هواري ءنوص شمالك كدي نعمتلا ىضر ىفاشلا لاف ناَسملقنالونوصم

|00 
 ا

١ 
 هّيوصلا كارعالا نبا هسفناصيىذلاهؤاعو وهو اًض :اةيسو ريثكتلاو تلاها ومرؤلاوم 0 ّ

1 
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 مك 2 هع

 ا | فصو نوصو ه2 ى هوةردان ايخالا مالا ص نووُطَمو قنا لعوست بوو ةدسسملا .

 و

 ِ 000000 0 دج ولاةئسلاواونلا هيشلسمل وصلاوناوصااوردصملا
 وج ضب ع

0 

 ا 3 رك الا لئلا لعانوصو ناصر ءناصو
١ 0 

 ا ا مسمن طير نمنوصلاى ا نا ل

 ا ا

1 
 هم ©# عد و مص سا 0 0

 5 ىوثناسنالاْنوصرأكهَّضر ءنودب راو ىندنا نعةريسخالان وتو ل--رلانواصتدقو ||

 د ع 68ه عهس 20

 ددللاف هيلا ة جالا ناوأ ال ةريسخد هدر انوصدب رح وهودع نمل هناضو

 مد و52 هع 9 1 ف ا 9و 57 0

 ١ ْ ناصوهيفد مهفةىم هاذتنيوهنم اسفة يع هن رج نوصااكأ لاذتب ؛اونوصنيب حواري 5

 8 هاي

 ةغياشلا لاق اديدشاعلظ عاظانوص

 س جيم 5 7 ع «#ثو9ذهل سوست 7ءسو

 ماو ادحلاك ىذلانسي « انعشمتالا نط: نهدروأف
 ىو 6 ممم

 ا نمنيج و.لافو ىلا ص هبي هريسغ لاو ىمدالا هفرعي تببلا ذه ىرهوملا لاقو

 ا لا ميتا ني وسوبوفاا 4 ثل  يلثلل

 هم 5 8 ع لس ,

 مدا نصي فا مشا ملل ذاانوص توصي سرفلاناصى ربزبار تس ذو 0

 ةهص وم ارو #س سواك ل #ثرع دوصو س

 ىلع ماقل قو هسيلخر نيب ف صانوص نوصي سر غلا ناضو بعتلا نمنجوتيو نعلظي أ



 مدل اب ا ا الع : اياب نب يا

 اا (نئدإ) 1 نونلا فرح + .داصلا لصف

 لاقايضغوأاربكق «ةنأ,عاشلا
 2 و مود ءود م وهدد وس 6<

 ندم 0 3 ندراةسعن ىنن دح أدق

 نحن لرد كأواريكت ”هسأر فاران لا تيكسلانب

 انما ئاندلاَلب انئالفْلَح ءايْنَشَف « انام افكصاناَور ا

 ْ اسال ثموَنس صفا #23 ان صماواكحانىل لل

 ءءء

 مهأوقهنمو ابكت فايعئاذان 500 [هفراذامتاب انسياب

 تئأوابضغلتمئأابضغي منالف ىددالا لءفلا ىلع تريك_:ساف تاجاذا ةقانلا تدَصُ

 وهفاآلصلا ف عقب : ى>ةقاثلاداورخأت اذاو 0 انام ق اوال دو قاتلا
 ةءراع 8و 5

 قهفنأوهدعا ركب هنأ عقدي ىلا قونلا نم نا ليث ناَصَمو تام نا

 هول مادو ف نب و واهخطاى ر ةد_سع |١لاف ا ا كف 4 ا اي طا ةَبداذااه د
 9ء-

 سرقلا تدم ادقو ةّيصءذئنيح ىهفاهآلا صف 4 |تواهدلو ٌضّكنراو سرغلاجباتانداذا

 ا اًنلقولاك ءاباّسلا فرط اوان ه.داوسى ريتك ضعي سبل عر ا

 هند ,

 تر نسدمىهو هلوق ةيقباهيفو تركن صم ىهوأرملا تْدصأو روك ذلادائار رك دمتناك اذاةّنصمسرسفلانوكت

 0 ما ةرابع قرب راف ثد دا ىو ري هماعطلايفميلا ”هلسلا ل ةريبكل 1 2 يلا
 مآ 5 تزرع ةئدصمو

 3 ري رب لاعاد جنن مهو ةب وذالك ربولا لوررسكلابُن هلاوْنَكلا نعي

 سام و سوم هس <95 0 8م

 اهالمهمسعرولا نست مع ىرعملا ة”س ىشو ىلطت
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 هودعم

 ٌنصااوالاةفافر ةييطوع دعم ا ايان ا مانأ ع نم مول صو

 9 دى ه5 ِ هما 0ع

 لت صضءاذاةبحلا نمل ءايشاةعبسيرملا مل ف ملا لاق هيولاخنبانعىربنبا

 سس م 0 لانسان ن ناو ريكتملا ندلاوتكصْرْلاَن نصبها ءامرب رعلا لوقت : هناكم

 نانساانم مرا ةنتثملا ىأ 5 00000 «٠ ريربلات نانسهلىذلا ٌنصْناو

 لسقو ركذلا عب رنات دلاوهفنأو عاشلاو تألاوايس ضع تمن ماو تكااسلا نصا

 لاقةبيطلا عبرلا ىه
 ناراسع ىناج ىن 5-10 ىئانصاديدقواهيرا

 لسفر ةنلطغ نطو ثك اس: تمويه كسا دا رص اوللاف] رتفا ل دكص للا



 هبتافص ىلاغصلا داز

 ىا هي تاعيضو ضرالا

 مها هيرض

 نونلاىفرخ هه. داصلا لصف

 ىلا لصع ءو-منثيدحلا فو مهاذح اشو م _هانفقاوىأمهانئاص موقلااندالف

 هريذأاخ ى 1 نضرفل لاخي ا هبيمدقنب عمد ىذلا

 | دوع_.هنباو سمعنا ناكو هسيمدقن ا نع دقو لهيك ع بد ءأر راي دنب كلام سد لح

 | اهيتيىدحاةلوقعماهرسفت سابعا اماق تونلاع َنفاوَصايلءهقا مسا اوركسص ذاخنآرشب

 .اماهقى-علاقفدوءسمناامأ و كلذ هن ل-ةفرغا ذاريسعبل او متاوقش الث ىلع
 1 أ ءارفلا لاو

 ||| نأ ىلع لدنمهراعشأو لاف ثالثرب-غىلءو ثالث ىلءمتاقلا َنفاّصلا لله ب رعلا تنأر
 دشنأو ةصاخماسقلاَن وصلا 8 7-7

 و89 عه ولد

 . نفاّصنوللا يهذما بأ صراك #* ليكمل نافةباهلا ماكو

 |وومع فوم َ و 492م6 هواء ورم

 ءرلا قزالاو قزلاو دقاك صراك ندد_.:نلغقي حدوهلادارأل كللاوءاسنلاى #عل د رمل! اهملا

 0 ١ مئاقلاوهنئاَصلامأو لاق متئاوق ثالث ىلء متاقن 5 ةاَص : 0 رص واعيان .رفدارأنوللا بهدم

 مساس يسرع 7 و

 َّئ وشل كاسيو توءةصو تاتفاصو نفا وّنفاسلا عجب لوقت برها م نمد هرذاح فرط

 3 | كنزافاَسَت وقنا ةاَضَنو رع وأ ةاصتلا ىلعد ووعتقأف مهد علف رفسىاوناك اذاءاملا

 || ءاملانمهسيفّيصيانالا فاجن قلل ةاصح ىلع هنومست؛ ئثالومهعمءامالور ةسقاواك اذا

 قدزرملا لافومهنم لجررك» اطعبفةاصحلارمغب أمر دقي

 س تنوع و

 مار 5 ىريتعلا نوُصْحملا » ك0 اودالاانقا دنا

| 
 / ١ هاسنأكلا تاق رادو للا ةرثك يقول ىهفتشفوأ بهذ نم تناك

 - سانسو عدس يل ا

 قرع بن مممعملا ذو #3 ودهم ىلع تلا قرط

 اهرمغي امردق ل .رلا د - كان وكباعا كلذو صحاب هوما الام »وَما ع ٌنداَصت ىرخ ودا

 مه

 ٌةيوعمو مالا هملع ىلعنيب ةعقوهب تناك عضومنب نصوم ةَنَْصلا و نيا و رعولأ

 مهلوقلماديةدن ازهنوو نال فذدةج رتفءافلا بانىف زك دينا وى ربا لاك هذع هّللا ىذر

 قواهيفون وُدَصلاَتَنْ دَنيفصُتد- مل ١ و ىأث د_حىو فورحلابهيرع انوفن و

 0 ةح وةفماهكر رودونلالبقام ىلءبارعالاءارساامهادحا ناتغلاهلاثمأ

 | اخلط ءلاصا || رهنو نأ ارعالا ف رخنونلا له نأةئاثلاولث اووبلاقاك

 نحل (نمد 7 9 ني ب ونيط فو نب رشا ف لوقت كلذكو يقص تر مو نيغصتبأ ارو
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 ااا اسلي تو ل ل تح يا ل

 ©١1١1 (ندص) ا 7 داصلال ضد

 #3 الج الج ىَصْلاَناْم نك 33 ربرحلوق<“ :موداصلاوءاغلا مْ: نيرثنال ادلجنقَصلاَو

 02 . نص عجل انس اهحساختمدنع ذاغةدس وفتاه ا

 ٌريَصلامَملا ف هنم امامك .» مد نجا ماده جر
 - مه 2

 | ل 5 هم ب »ع

 فيظو ولا بصعف عارذلا ىف سمغلل ق ةرعنفادلاو تيقس ىععام ال ىاوعفمىلات رع ىدعع

 باصلا نطانف قرع نئاصلاو نيذشُفلا فناَترء-ٌثلسف و نيلج رلاؤنافرع تائفاّضلاو

 ل-.قونفاصااريعبلا نملك الا هس وهريسغ لع الا ىمسي و بلقلا طاب لستم وط

 ىلا قورعلا ىه نفاصلا ول -كالاولك الا ميهلاو أل اقو لت ا باول س1 الا

 ليعتْنبا قاسلاقرعْفاَصلاىرهودلا ل ادا ىفو ٌنفاص لاف ىهودصفت

 سمشمل ارئازلا وصو نماسأ ا كلذفز للا نمت سافانا انا دضُط قرع نئانصلا
 6 1 اب سام .

 ىلخو ةءاد لك ثمللا 0 ٠ فصلاو هحا ارذاءَدْصنَنَْصوانَْص هنف_صيقرولاو

 م هس 1-- 2 ع

 هحارغلو اهسفتااتس هطس وتس 5 2 كلذ دو و ًااششح اا روب دمل ودي هش

 2ووف هد وو ةر
 اهديك تدي ثالث ىلع تما ايوهصن نصت يدا تق ضو نغْتا لعفو علا كد

 هسيلعضرعذازي ز علا لي زخدلا ىو ةعدارلا فرظ ىلءماق اذا سرفللاَّن م -دديزونأ عبارلا

 2 ه2 5و و هدم ةس

 دشنأو وعقود عاق تن دوغ دل خب .وه.مدق فطدانوةص نفذ ن َندَصوداءحلا تانفاصلاّى ثعلاب

 سرفدم :مقىارعالا نا

 ايدك تالق | ىلع موق 0# لاري الفَنوُمصلا فلأ

 الاحاريسك ىل-ءحو ثالثلا ىلعموةيىذلا سنا نمدارأافغ او هماسقن مدرب موقبامهلوق

 َّ زاع ن:ءاربلا ثيدا>هنم و هرفاح فرط ىلع ماقاذا هدي َر رس ودل 2106 رلا نَدصو رعولأ

 اهراس عمرا زان مهسيسا أر عقرف سو ه- م لوسر عما يَ اذاك
 و ه6 5

 شعبفنيريسضت فلا سيوف 0 |نافا:ءادقأ مد انعدم

 : و 7 و :
 دقو ْءاوق ثالث ىلع ناقلا لبخلا ا و مئتاوقث الث ىلءماهوهرفاو> دس

 تيمكلا لاو قالطالا ىلع ئاقلا نفاصلا ليقدقورفاذا فرط ىلع ةعبارلا ماهأ
 سم مو عل

 ابوفضوأ ئرا وا 5 اًساكاما موك

 انين يقل و سن

 فدار ناتسعشلل_.قوهلوق

 ليقو اذ هلبق مكسحما
 نقاسلاانطمتسا ناكرع
 .: .هميبعم هأ ملالبق دو



 ك1 جحا ايو رع ل لل ا 1-5 م7 5 1 شحاأ 00700-77
 نح ا 00-7 0
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 ملا انالعف هتاعحنا هلوق

 | هنلع- نا ىرهزال اةراسع

 | تاودءاصنونلافالاعف
 ميد هأ سا هتاعح

 0 ةناركملاو ناركسلا نونك د“ ازنونلافات العف هئلعجبشانانملا ىرعزالا لاف ظ

 ديرب ىدعلاف هققدةفيطا يا ار اللا 1 ا

 || اًنفصهنفصي هلفصو نافضأعسجلاوناسنالا ةضر ةدلج كي رتلابْن ملا حاصلا ىفو ةسملا ا

 3 / ةرق لاك مدن مندل لبةوعاتملااةنوكببْرقلاو ةسعلا نيب ةرقْسلاك ْن :رمصلاو يم 0

 دا ودل ]وقهنمو ودلك "املا هاوقتسااع رومهدازاويف نولء ةيدابلا لهال |

 9 فيَ ا زالت ن1 عدت يشرع تيدحفو ءاملاازه٠ لشسلا لاو

 ١ ارغلا لافو عفن راهنت ترامب اب ةالترتملا ىهل قو 9 ٠ ودل لاو ولدلا لس[ ئشوه ُْ

 هدروءام فدي ل ذهلارضدىالدشن ًاوهمفأضوس

هىف نشل لمعت ب نأ اعيجءارفلاو ورعو لاو اك نوكي تأ كعودسءولأ الاف |
 اذهقواذ

 جتفبُهَنُش صلا ىارعالا نبا بد :ًاتلااضي أنه صا او داصلا تفبْنْدَصلا لودي نم تعءم«ولاف |

 .٠ 5 .٠ د . ع 01 6 8 . 5 1 ٌ

 ثدد_1اىفو اهعجتادا هحرسىف هبات نغ<لاقيهنمو طلاب عمدت ىتلا ةرهسلا ىهداصلا |

 دسعوبأ هيفاهعج ىأهحرسف ءايثْنَةَصو بكر زا ءلعّدو علوه لع هللا لص ىناا نأ |

 يهد ل : 01
 نقص تاقوداصلا تممذءاهلا ترطاذاف هلادأو لجرلا عاتما_ميفنوكي ةسسسعاك هةنفصلا ||

 2 ع مذ هو ترم و.

 ةوكتس راى مصاب ىلا مالسسلا هيلع ىلع ثيدحىفو هوك رلاداصلا مضٌنْدصلاو ||

 (نفد) نوذلا فرح + داصلال صف ا١ا4١+

 هانا 10177 اا وزادسلاو دونالد ءبصلاو ىنانديصلا اهيلا ب ستقريقا معلا ةراحا مب همش

 «ناراند قولا دسم دشن ,لوغلا ةنادمصااومالكلاةريثكلا قلخا ةكرسلا

 ١ باغدقو ناك ؟و :”ىأنمس | ٌارلا ريغصلا علا قيقدلان وذ ااديدثتوداصاارسكبثوعصلا

 ا
 ا دل نانءصالاو ا موف يفض لع >حرلاَن عص أوةلوعصق الو معنا ىلا ع

 . همع ا دهه لودر 1-0

 14 ةلاك ةنعصمنذاو 3 قودسلا عدس لمي ةدعدل

 1 م يعدد هدد دو
 ٠ || ءاعوةّيَمصلاو ةةةدلاوْنَةدلاونوصلا (نفد) «ملقلاك هنعصم ندالاو» بيذ.تلا فو

 ا ري ©هم ممم

,.,: -- 

 هام دس نو 7 5-0 و وس

 ماده داضعآلا قارن اد 5 رسام مو قير
50 

 ةهو<

 هماعطا جيف قارالن وكي ةطد طا عرا هديب قرع هش قَال

 ةيوج نةمعاسلاع هيلاحاتكاموهداتزو

 و و سه' هو 4هو ولو وشمل ى

 بأ مون صا رخاو نعص 3 هو ط مر اعيهدم

 مو

 * وس 56 ام 0

 اقوطعاح دقربا ملا ٌضايخ 5 مج ىف ىقص ست بضت#ب
_- 2 

 مام و

 نسل او



 ١11 (ندص) نونلافرح ل« دادا|لصو

 الج ف: ىشعالادثنأ وبلاعثلاءاه-أنملدقو باعثلا ندا (ندصإ
 23 ع ةدءو -- هه

 كمان قانديصا كودك ًاليمأ * اشاد هيةكرص ف ىرئار وَرَو

 قاب فضيله فوتك لاك ا بلع رداد ؟تبكسلا الا مانسلامي 0
 نث ةاسءرج ل 9 مك

 ع نديصدعباسل ن نب 5 د8 اهعاجرو امر وز قع اتناك

 3 .ودنديصا لاش رك تيب تيبلا اذهئرد واادروأو ذحاو ىناندْنَصلا وندم اذ

 كح ناعئلارو هج ادنءانتهنك:_كلاىربنبالاق هيمو ضرالا ىفاتساهسقنل لمعت

 لاق تبلااذ_هىف ئعيريثكرءشىالا ْنَدْيَصا يحلب ولان نءالاقو ءانعلا نعداندروأ

 لاو ٍبّسعلا قوفّططب بايذلا نمع وناضي ؟ُنديصااو ه.ولاخنبا لاك شب سلو مسالا

 ىربنءا لاق هسه هماكالاٌدم_دكللا م «تمورلاعتمكسحلاءانبلا| ندا وبنيح نبا

 ديعلافو « اكمادانديدلا لوركص م ىثءالاثب د_كأوراطعلا ْنَدْيصلاَو

 رول ة فص ف سادسا ب
 -- 7 ه ا « و3 ماتضإلا

 ايئادىئانديدلا تربك ان كمون رى
# . 

 مكس ابوثلاو مكهفاءاشبلا ُن ثدم_هلا ومكناىفو بطلا
 اك 0 9و

 حلول او كودلاو

 ندبات يثو فكل ميلا كلن. سكس

 ةب و رلاك ءسمأءاكحال كلذ ى الا قالَديهلاو

 وام تلقذا هلأ « ندم ُباَّنْعَس اذا ىلا

 هدد « وادئاص هصيروث نيد لاقو

 فما 7 لا لاّضلاو عدلا ن 50 هين ىاندمصلا تديكل لل

 5 300 م قاس اهسفنل لمعل ةياذلا 1 .كلاو

 هن دو لاند يصلاوط و راصق ىهواهت 5 نم اهل ادعت الل<رالاة :ريثك ةبادا لاقي نارعالا نا

 نمانا دع عمجت ةميودن دهان اخرا افوةيودال نسا تاك 0

 هندحاوةذفلار 2 نمبر ضاذا ةضفلا عطقٌناددصلاو م ريقاقعلا هع لان دمصلاهيهمشف تاننلا

 بوؤذوتأ لاك داي ارينا دّدصلاو ىددرصتا هر سرا

 اهراعتا غل ثلا دارا 5 ُبئاذماهيقنادْلاَن 1

 5 2/12 سيلا

 ةضفلا ةراْلَدمصلاوندمصلا لاق هن وةسرذنتا نءىرب نبأ قىحوراغصماا د | نادصلاو

 (رشع ع داس برعلا ناسل 5 150

 0 الا ا لا ايف
 ل 35 تر اا ل

 ناوكملا ىناغصلا لاق

 اهاطناا ها غيلخو نارخلا

 ىينع» ها



 24 رخل , 2 7

 (ددطم) _دوالافرح م داصلا ه5 ١1

 ءرووس هس سس هذ

 11 ا تيعل ذا كت لاشم زب عهيفنأالا يظعلا س معلا هش ندملاو 1

 ظ كحاابالح ذل 520 -فرماطع ”ىألران ديم لاقي بطعلا نسلاو هنفايش

 موُنَأك نبو رعلافريغصلابالو

 ب رس ارك نقةسالو #2 انيحشان كدب ىهألا
 يت

 دشنأو فار ءالا نبا ن ع نامصو نضأ عجب او روج قالو ىو ربو

 م | حاولا ىورالىالاوهورمغلا حادقالا لوأ كار ءالازبا ناصعأان نموبآلعلان ما

 ١ ألن ذتورفاد طا ,ندصأاو لا ل خدر وربى مل ا

 اشلون عمجاوا خا دقت سوفا ىذا جرا هتلر خد

 1 | سانا ندي تالفح رخديزوألاق اهريغوةعصقىفمهلأس سانلا لئاسلاَن مهو عضل
 يخدم.

 ١ | نير شعم مص لا قيبرضاان "رمعااورعوتأ !لافو اهريغىفالو ةعصقىلق.لومهلأسب ىأ

 وو دهس

 بهحراذا ولج رهتصص لاقي رلان ,هعأ ا ىجعدالا 2 . رضاك تان هدو هب رمكاك 1

 هنأت واربع فص دهلوقدثنأ و

 وه وس هسدعه ؟ ه2 ع5 ته ست دهص

 بام 0 نوغضوأن ءضالءادوق
0 

 »درع هه و 8م 9 سا

 1 همن انك سرفلا هو ح ومر ى أن ود ةقانو كر ىأ صا نمراجلااندالك لوق»

 1 || هوو ص ىو دو هوم

 رو ناد انهامهو تدسطن هعأاو ةرجو صا. اف نو نانأ أوةحمار نود سرفواهار

 زحارلالاورخ الا ىلءامهدد

 ةردسل شهييدوم 7و ء هةموو خس و 8

 فت هانم نوصو 5 هيهلم عيد تاوصأ ىفرماس

 0 ما ورفابعلا لراس هوة ةزرنماحلا توك ةضصلاو ملص اند موقلا نين كو

 ةانصعلاو ا نوعلاهدسنبا لاو هنم صخنغعلاور صو ميال مسا نمزخقنم ادارسكلاب

 تسرع هو نيوملا اهاخدعاهلاا منع تبهذاذا ةالعفنزوُةانْعصلا ىرهزالا ريسصلا

002 9 8 

 #00 0000 0 يسب راو يحبالا نب 1[ ناصصت م بس ع

 الايسر يسنو نباتا دما ءوىحرع اهلاحرطب

 07 1 ُ 5 نع هلأسولو ةيسرافامنال نسما اهفرعيولو لاه: هصاا نوململا لك أي لهولاةفةانعصلا

1 
 نيلظفللا كولا يسملااهل لاقي ىلا ىهنانمتلاهيفلاقو لصفلا اذهريثالان بادر وأو هياحآل 0
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 انسملا اها ار ساكلا تاكو 08 درج انه ساكلا تنل
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 نإ يمال سئروهوريبلا شه لوقي هيحاصوردغب اهلامأ اذا ىماقملا فكءانبصلا كارب الار

 ناليقو لاغ فصلا رس اوهئرذ ال ىرهزألا لاه وُدَضلا نم ٌقراممناف ا

 بايما ا هنلسغت ىذا! نود هلاول ديل اذااغضلا قي داصلانيصاقملا دلل

 لاق نيوصلا ليضال لاقي ىومألا ُبيذعلا (نس]ل" برعلا مالك ن مسدلدبردنبا لاق فورعم
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 وهيأرف كبأ مان م باسم فف ةرعا فار ارعدارأفةصَلا وةعسطلا هن ثلا ه-تاو

 ل نم ةفلعلا نسل سابا ىأر لثمن كيل نا لاشي وهن ٌدودمرو

 و تدوس

 ضوحألا لان ”نشلا ىفةغل فله ناَنّسلا وك هوذا
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 بكرملاوهلغلا نزخئاضيأو
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 1 مموُمش خالي لقَنماذا قُم خلو زهمفاسللاٌنتمادقَل زها ذاريعبلا او لجرلل لاقي ودير
 نمءاملا تار طقَانَْلاو نينا نَتلاو انس ىو ذم نحاس نيه
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 سكلا َنهَسلاوْنْعَسلاو ردح اوةريغلاَدشْن 0 نعةفرطرسمالىذلار ويعلو

 رعاشلا لاف راو رقل ا َنافَسلا اوضْعملا نطل لقاعلا
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 كلامو تون ايداع حو راو ٌنْكلاورعوأ ' ثارمملاب رو

 هديربن زود ورظنلا ف لمهتسا امراظتن اللرظنلاراعتسا كتومرظتش .ىذللى أن فاش

 لاك َنفشاذإر اوَسْعتاذانالفرأ ار ءالا نبا (نتنش ضخم ارظن نوعا نالْودعلا

 نعت ةيقشلا ربنبا لاق راو رأل_ثمعماج و 31 اناا ندم سد عمن ر و صنمولأ

 كدفع هلا فةنس_كلا نءذهازلار -عابأبدوملا بدحآلا لأسمي اء ولا نبا لاق .حاكسنلا

 دشن زد :قيرحزالا 6 هش باكا قتاسصلا
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 لدسسنكلو نةسِبلاطأ #23 ىذلاو دولا نم ىسفن تهازدقو

 ووعد كلا لق نقونعون 1000 :لزسو ليلا ُنغتلالاق
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 انشا منعش اهمدَع سأو ةنوُقُش 'مدااشتفت .و هّسطع تلقدقو ةدسوؤولاوأ ةنوُعشلانيِو

 نب ىلع لاو ىرب نبا لاق 20 ىهورعو وم و لشمال عابتا شكل لقول .رلا نقْشأو

 نسا رلا لاك دارنا لاحق اف ورعم ىنعم هانالن مَشف عامت الل هحوالةزجح

 ىمكالال اق لهاجتو سمات نكس 6 نكش ) * ِنٌدَدلا نم ىسفُت ت ولددق *

 نائاهعودلجن مْ عنصةنآلك نموت ةملاوْنَدلا ( نش ]) ايرعدبسحأالو
 اًنانش أ عمسأ لو لاف اذه ىلعا رومي هامل اواعس مهنتك نانشةبرقا ىنايعللا ىخو

 اين وقال ةيرقلانَّشلاو قانا نم اوءاَعسلا نسما. انهألا نش عجب
 ةغيانلا لاكن انّشلامىل عمال لما فو ناَنَشلا لا عجلا وةريغ صاج .اكو
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 َنَسِبِهَلَح ا . نيت يلام نمل 5ك

 ديبعول ألاف ن ان نا فريال ألات دسلاذو قل درقلا تشو

 دل ودنا ك اركذلجنا ا 0 تاق لاق تاقلخلا برقلاوةيقسألا نعي

 ثيدحىفو هرقكأ عم رشىلا ماقفلد ءالا مايقشي دح فو ددخلانمءاملل ادب رد منال
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 ثاريملاب وةرنئشلاو هلوق

 اهرسكو ءافلانوكسب
 بوقرةوقو هلق ىذلاك

 بيقرهري-غةرابع ثارم ا

 2 .سصم ها ثارمملا



 ىف نطش ىناغ_صلادازا#

 اًكماراما امن لخدضرالا

 نطام_و ال_غاواماو
 يسد هأ شاعلا الغلا

 ملا لجرلا بز هلوق
 ةدحوملاءاماانلدالاءاذك

 ىذلا فن ونلا واذهى

 ىا لان اههالكو هدعل

 ”لوكلاىف ل موةطوقنملا

 ى-ءعنوذلاوءارلاب هنرغش

 ىفكلذوءاءلاو ىازلاندزغد
 هضراعو ها عا رصلا

 هعمل هرطناقحراشلا

 هوو نيت م

 نقل د نيني فيلا ا نيف

 (نس 06١ ده
 ! دي هيو حصص ربح دعست للا طعل 2 7 7
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 ا : مه م
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 هرعت اعاد ود هم حلا نمت ةدئاز لاو سأرل نات ناهس ]حرر

 انعم اال برأ درب فلا دبع ىورو هسنرو هصخاد عب بّشعلا قرو نمرئانت امنعشلاو

 ْ لاقمافنألا نع مل سوه -يلعدقا لسانا "لاك ىلام 4لاقف سأرلا ٌناَعّسُم

 1 ىفولاحلا ملا (نغث) مول كرا لاقفافرالاامةدي ربنبال تاقىوارلا

 1 وو موو عم و

 / طلاع لاو بابل نم. .يامو اهل والانل عسر

جرا َبْرْعَش لا قيد عسو أىرهزالا ىابر 0-1 ناهنحو
 يعجل ةرْغْشو ل 

 هم ا داعع

 (نغن) ل

 امنا نطاوتعاةسفار د هرطذ لدقو ارهنواةّسْعبهيذيعرخوعهس.لارطتا .هالكصامْدَت

 هاه م ع

 لطخالا لاك 0 وشل 1

 1 ا و

 0 5 دي هنفشو انوششوانْششرسكلامنذْدي هد
20 

 ليقعلا د -تأااذاوهود_حاو

 لالا ناصال ذك عك امه 0 ار قيرطلا ىلا ن اذا
 ا

 م صاع جا

 لاَنهَشَمد ملا ةيحانىفص شي خخ درس نيد وسلا ىلارطت هناد وعسمنيداثيدحفو

 1 ها اكخ'ىثااىلاارظانهفر اطناسنالا عذ رت نْهدلاد زول اف د_ىعونأ لاق مسيبلا

 ١ ع عند مكَنيأ أردلاشن ءدس عى أ ةنا اورؤو فشل دو ضُعبلاوأهل:راكلاكو أ هنم

 ]| رضشوعر نيعلارخؤر ل ْنْدّسلا دمعسوأ نا اركتامومك باقم كملا سانلا ّن
 ا

 سف

 ىاطقلل ىرهوجلادشنأ ارنرعو

 نوُهّشِب قم رادج نس انكي ءالكلا نراسي
ِ 

 ٍِء 0

 ةيؤرلاتو ارا فراظومو نعم تشوي شنت بكلب رو.غااوهولاف

 2 <هو + و

 نوفش بقتله ىف لك »* نوذثأاو فاران ا
 م

 و 8ع

 نياطاتلا لدا نكسر نوت لخرو نوةشرطتو

0 



 1: د سلا سل ا يف

 1 (نطش) . ..ةونلا فرخ مه نيشثلالزمف

 هتقانفضد درعاشلالاقو

 رمق ع ا رن ىذبناطْيت مَ * هناك ارض يم بعالم

 هللاو ةر 00 اكو شالا نو ر ىمسيجتافو رعنتيتئطايصتلاب | ل

 ١ نيطا.شدح دار ن اطمش هنافد واتقافالاو 'عنتما نافهيلع او رح تاما دكت يدحفو ملعأ

 سءشلانا ثيدسلاىفو هيشنلا ىلعأنا ا قدا ةيدلسا ىعستدقو لاه نلا

 نوكمت طلستت وثاطمثلا 1 ارك دشح لوقي لكم اذه 3 ركل دامي نراه

 ىألموهامنا مدلا رت مدكْنبا نمىركناطمثلا نا هةوتلادتذو لاف اهلنيعلاك

 نيلسفصيةمأ لاق ةيلص هنو ناطيسشلاو هفوج ىف لدي هنأالهسوسومف هييلعطا ستي

 مالسلا امهيلع دوادنا

 لالغألاونملاىفَقل م «. ةاكعءاصةِنطاَناَمم

 رخ“ الالوقدلثمو ىربئبا لاق
 ناز اًهلمرتملاءازا ىلع هب ناَطاَمكاموْلكأ

 نمه.ةله> ناو هتف 10 را نط.شةمهلوقن مالا دئازاءااضي أ لاقبو

 دعبلا نطشاا نم ناك ةيلصأناط.#_ثلا نون تلعن ا ةيابهنلا فو نالعقهنالهفرصنو َطسَت

 200 ةدئاز اهتلعح ناو رمشلا فلاطهناك ليوطلا لسمخا نم ارينا نعى أ

 فاّطقا لاك 7 مصأ ل اوالاو لاك َبوَتلاو همضغىفدتحا اذا امص طاشتسا نمو كلهاذا طيش

 انيلعي م وا مئاعع وهدرفتبب اهرثكحأ ىلا عرشلا ظافلأن م ناطيسشلا ل ارنب هلوق ]

 ٌناطيشْك اراثيدخلافو اهبلمسجلاو اهماكحايرارقالا نع فوتو |1 ١0

 ةدكحولا ليدس ىلع ضرالا ىفَباهذإاو دارغنالا نأ عيّبكر ةنالثلا وناناطيشناك ارلاو

 قرا عاقجا ىلع سوهو ناك ارلا كلذكو ناطيشلا هءلعهل . شو أ ناطيشلا ل عف نم
 هنءلأسأ نم َّتامنا جدأ رأددورفاس لجرىفلاق هنا هنع هللا ىضررعزءىورو رغسلا ف

 نعابوتلمِبوُقرهلاىلاذشفلا ىلعا يصدم كرولا لعأ فن وكب م مولبالا تاب ن هْناطمكلاَو

 ىربنيا هن طلو راصَتلاوٌبيلَصلا وجات رلا تاما نمديزو أ ىعف أ ةرك٠ ذثن مسيح نأ
 ليفطلاك وَلا ةمهاج مكان ناطعو وهو

 ٍوُديو مهوعديد اناطستو #4 مولع ءاوذ. انا تنمدقو 0” حلا ,و 2 مو هع
- 

 (رشععباسنرعلاناسأ - 15)

 ينسف يحطم ىلا. ند سن ا 3 اا تكا
 اه و 5 د ع و 200000

 ىأنباود ةسمألاق هلوق

 ةباو راو ىناغصلا لاق تاصلا

 ىف لال_الاو لاك الاو

 ريشعو ةعيسما هدعي ثدد

 وهومّللا قتاو»هلوقىفانس

 هينك ها «؛ لالغالاف

 مودع م



 (نطظث) . نونلافزح . نيشلال صف 0

 اشم مالكنلا فو خلا نعد بعبلا نطاّشلارانلا فن طاش ىوه لك ثيدسحلا فو هدأ
2 > - 66 
 ' لقدم

 : 0 ديعبلانيطشلاو كاذك نوط ورع هلددعل

 -ج . ةغباتلا لاق ةقايق دع نوط ىو هعشومقروك ذموهو الار طتلا فورعلاو

 س و 8

 1 منعا قاب . نيهَرا مبداٌوفلاو تنابق »* نوط ىو كنعداعس تأت

 , 5 هم
 وش نذر ادلا تتش كاذك ىوردقو ىوهى ذلك هردقت فوذحم

 وزو ةم دم دس

 34 هقيو همني ون عدفلان عشب ددسن طش لو ثفةلئامتناك اذاٌنوُطَشةلا

 هدو

 نونلا عج نيفدعباذان طش نملاعبف ناطشلاو ثدسحلا م يطال قرع همم ناطسشلاو

 || سيالاو نملا نمد تام لكو فور عمن اطيتلاو كلذ ىلع للدنيطا.شلا مهلوتوالصأ
 نس , رحلافناطسشبا اودلاو

 م تؤم 5ود يه دهم 4 < وهدم

 1 ماظن ند ذاىذ, ونهو 1 لَرَعنمْناطم | وع ديمانأ

 هنا 0 ةءورلاق مف كفو تان تلاكراصاذنطبشو لجرلاَّ نطمَسَتو

 قرتحاوكلهاذا ابي نم نالت ناطبشلا ليقو 1 نايم بكلا يل فاش :

 ٍ 0 رزق سال اوف زن دارا راك ألوالا ىرهزالا لاه مائوماهَنمَنامَعوَنا مكث

 ا امادارأ ياك ع ءاصع نطاشايأ 0 ذيت أصلا كأن ب ةممأ

 |( لاددوُطابلا هيل ةئام ونسال رقرانيطا. لا دبتلْوتاموزيزعلا لزتتلا فو ناسك
 ْ أ نوطابشا نشك ذاشن نو اعامأو تون محب نيناناو ننجح ةجرتىفلاق ران طار ل

 1 | ىلاعت هاوقو نيطاشلالَعف لعف لجرلا نطِي-ثنو نيطايشلاولذئام اوعساو ئرقو نطا-شف

 ١ لاقيف نيطاب لاهي ميسا اذائوشلا نه وجو حاجزلا لاق نيطاسشلا سْورهن'اك اهُهلَط

 00 عمقأ هنارمْشس هنكلوئرالناطيَتلا اوناطمش س ًارهن كو ناطمَةهح ون اك

 ١ سدقلا ٌىرها لوقدل مو ةروص حجقأ أفىؤراىؤرولوءايشالا
 5 4هوركرب هم هءةوةرد هم وود

 | لاوغأ ب اَّثك د قرز ةنودسفو 3 ىجاضمىفرشملاو ىناسةيأ

 |»و
 ةدشلانهقو ناطمثلاب 1 َدْلاَن 6 لل اوغلان مهنك.لواهمامثأال ولولا رو

 1 9 ' جندل انتا نيود اك نيطايشلا سوره“ اك ىل دو لوغلاهلهمسشتلاب_ثنؤملا نم

78 
 / 1 54 مذنلج رادشنأو را يخف يم هلةمح وهل.ق ةو اناطمشت ا ىلا ضعد

 ا و همك و

 ٌفرعأ طاهلا ناطْيش لك 0 فاح نيح فا اتدرصع



 اذن ثونلا فرس 0

 ا 9 -

 01 تناج ىلعاُر وسم عش ردوا
 ى

 ثردحفو بهات ىأ هن او ال ىنلا ىلع لخدرعنأا معمل م مكمص سس 6<
 5 هع

 دابزنباثيدحىفو نا ادت أى أدر 7 ى>اذك مورك داعين مودعتل لان انع

 -ٍ ع 0
 اهتذسأ جدمما# ريق ة ناس 1 دلل_>-ىف و تشات سنا ود م 3 هس ة و رامالا ئثلاممن هر 8.

 لاك هن ةوصاًةدحاولا ىناريلانيماوشلاورعونأ تيلادهأ (نمشا) اه انساب 0 0 0-8
 ليش انطشلا ( نطش اهبدا رآامىردأ الولاك كلل نوكند ريداوقلا نوكت فاربلا ىرك عزالا

 ةرتنع لاك ناطشأعمجلا 0 ودن م لَْقلاديدشلا لب وطلا ل.خا ىل.ةو
 تدوم عل 5و5

 مهدألا نال رتب ناطشأ « امن 03 حام اودع نوعدب

 نطشلاب ير ءاذاهنطفأ هس طَعو ناطش ىف ناط سناك لاقنف والاسرة فارع فصوو

 مدا هد
 امعاو هدم لو وطااوهلقولبخلان رطشلايَنط قب ةطو رم سره دنعو ءاربلاثيدح ىفو

 لع هللا نالاسةفةامكسأر 0 ىلع ثددح فو هندشو هْنوقل نئطَسن هذ
 هو )9 هل

 ةامسلاناطسّتألا 5 ذضالافع رسما حبافلاو نط 5 ىهاجناطُشال ا الئاََت ,وملا
 رييلا نمولدلا عزتي ىذلان نطاشلاو ولنلا نط مب ىذلا للان ”مَلاو اهلوطواهدادستمال
 ةمرلاوذلاق نلمح

 و هدد و هم وءقوضص 8 و ب :
 حوطل هراشم قنيلبجت 00 6 ساعنلا لوط نمّتاوُشْنو

 1 هه وومس <ه 1 6 2 م يك

 ت0 25
 كلذو ا ل | هنأ سْلازعلا يرق لانقيو

 نمفوُطَتلاونوُسْمضرف لاقي نيبئاجن منيب هد ثدبحاص ىلع ىدعتسا اذاسرغلانأ
 هسوع 9 ٍِ

 دحاو ل. اهي ءزتن اف لذسالا ةقيض ىلعالا ةعستم ى مهو اههناج نم زلت 06 ” ىااران رو الإ
 د ا وو ه2 ورام مولالا ف

 ىارلالاق هديدش سجنوا تخبز واجر ع+ 4 وتةلمنوطشربو تقر
 ريع لل 0 0 ىو

 مفعل لعافرع

 توسل ير سيان »# لوط اا عبس

 هئطس ًاودعب هع نطشو وع الي وطنوطم رو جوع وعابجب اًريرعتلا:ديهينوُطرمو هموم «9- ماما

 ةوصحا

1١ 



 (نزش) نوثلا فرح « نيشلالضف ل

 : 0 ادع كوب ىأبنا+اوهلذ و ةطأغلاوةلشا |ىفتاغا ىصوىازلا نوكسونيشلا

 "وخد ةرهظ هدمل لولا هيسفقمل الس هالو 2ص أمهمهداذا ىأ هبلاج 1

 هم د كاع 82

 أاوبلا الا تيرس قوافل ان مءايعالاة دش نرسل اوان ن تيرم لبإلا ترسو سنع بدي

 أ هيو لا لاتعني مسالا تاسولات هن كامن نامنإ تب دس اس واعز و

 رجأنالدثنأو ةغلوهو

 ١ 3 . نرش نع مربالف « انيليدفلزانما تلال
 ال اعل ذهر ىرهزالا لا هبناج مهالو ا ادا يحس احر 3

 كدسهلا لاقو نس
 هلا 2 روس

 00 3-0 همانألاطولو اندلع

 نبا لانر هرعلاطنا او ت ثوملارهمدقو 010111 ألكذأ اوتوملا هيعي فرك نرَتلا لاق

 .٠ و .و بيم م 5و

 و ٠ ىرادوهراد نمِنَس ل عْسسمُأ * مهب تعشق ىراناسنؤوتنا

 ا ا وكت وذ كْرناك « رعاشلا لاق يسلب ىذا ص كلا نرشلاو

 ظ قورسمنبكلامنبا
 00 ىاوشنهفنْرس ىل عتب ص *ئ ماتم باعك اهيع رصلكو

 ؛ وبلا لاثمةيسانلاو بئاجاو فرار جوئنا يسارا
 | موقلا رالف ةزانجيت أما ردم للاثيدحقو فرو ضارعاو ديب ءى أن رس نع

0 

 ا | نعمامرو تشاو َقراذار :راللح رلاٌنْرَمَت لاش اوفر ىأرعش لاق هللا وسو اون 2

 || ىنقوأ نر دْدكَعسرالا هب رودس دحىفو ىرللد وهو لف ردك ى نرش ل

 ! ا نم ىلا نرسل ليقو طاش ١ نررثلاو طشتاذا نالت ا

 1 يلعو هر هرطقى أىلءىلانأاملاقي نك وعل اهو عرش وىلءهعصبنأعا رصلا ىف دزمتلاَو

 || افلا رار هامان .ةةوديباب ىادحاو نعم وهي

 || هليعَتسااذاهريغ ورصماللو ”اانرتو اهذيلاوعصْشاةاشلا نمت التممبلالَّنو دب هريطنو

 نرسل ىح لاه هنأ ةرك اذملل سان وسخ ليس نيح هنعهنئا ىضر نام عشب دح فو
 ش | ةدمسلا 0 ِر ير و 0000 0-0

00 --- 



 د 9 ا 0 #1 ةسي ةاار نا ىلا والا نعال 9 د تا 9 ست“ رولا "ا صم ااا

 7 1 00 3 2 1 ايلي

 11 (نزش) 2 كثونلافرح « نئشلالهف

 نب ىلعلا# همأنعغتساوءانرقعلطو ىوقدت ىذا ابطل ادالو أن مْنداشل ادسسع 1 ةسظلا
 اهضل املي #*م هلى

 ىودبال ىرضحا ده هرج نن ىلع نالاقب و #2 انلند الزعم دحاامأب »* قرعلادجأ

 5و و ل لاس ع 2107 5

 نداشتاذندشم ةيسطظ :واهدإ ربعادا ندمت و ةدسلأ اتت و ىسعنب ىلع خدمشنال
 م

 ريغ ىلع نبد .اشنو سابقا ندا عجبارئاخاوفنلاو للا نراه كلذكو هب

 7 - و

 ندّكدوىر اول ع نمّؤتاعلا ىهوةنو دسمة أها كار ءالانبا ليفقاطمو لفاطم ل سئمءسشابق

 و سمس 8 نام

 هرعنلا نطقاس تان دشلاو» حاملا لاك هيلا هوسنمةيندشلا لب الا ونين عضو“

 لادلان وكس ُنْدَّا 0 لبالاءذه بسنت هيلاولاق ىار 0 ند نيلالتندست لو

 برطأوهو برش مرج هنأالا ةسقلللا فنيا لاوس: نشر اظل غرإ اوَحناقيسلرش

 دشنأو عب رلا يطوهو ربي لاق نيمماسلانم

 قرابشلاونانرشلاوُنْدَا * قناعئامدعباهاْنأك '
 ًًءء ةءادك دع عه

 تقوس ترجو مر ةرضصلا قورعوأ ةرطملا وسلا نمل كرعالا با 59

1 

 ردتوشو ناي رسشلا ةمجرتلاهذهىفىربئبارت ذ دو ى بلاير نايس 0

 . ١

 لاق حاد رم قلل ركوه 3 ارسم :دحاوىسقلا هنمنظتتٍبْلَس

 5 د 959م هوه ". م

 ىضغلارج كانو « ناب رش سوو

 هرث ذاذهل ولاقلايعف نمرثك ًدنال نالعف نابرسشنا ىدنع ميمعلاو لارا روشااولاك

 هباك قال صر جدلا هناي رسشلا ىرهوملارت ذي لاك شاحانه تي ارو ىرش ف ىرهولجا
 نمروش مسانيرشتو ةشياسلا قورُلا ىهونيبارمّدلادحاوٌنايرسنلا ىرشش لصف فت ذاسغاو
 مولا هلثمالا نمهريغدز وىلاهتمب رقأل عفت نزوىلاودو سنع اوف ومد را وه

 لحرشة جرت ىفرك دقو لجر مسا نيحارسو ليحا رش (( نحر )باكل بجاصمرت ذب
 ىششعالا لاك ضرالا نم الغل !ةنوُرشلاو كب رَلاثْرَسلا .(نزش )ب ماللا بابه

 لاقل اشسق ثم. هلو_ق وم 07-2 مهل ه6

 اسنقومت ةباو رلا فافضلا 0 رش ىد همهم نم ضب الان مشا و تع

 ىأع راضملالءذلا ىلعملا طظيلغلاك رستلانز ا | :رةتطهاذا تنك ملا هتنطتخاىذلا نيد فو
 هلبقو دصقتىأ ىتقان ممتن ا ل ناو اع 0 لإ
 اهتالاعتو اهتنفأف || < فديت او ربعي لجورج ربكيل يبرود لج ياما عج م .

 ندرلاءا درك مدد ىلع مضيوا.-همذب و ىازلاونيشلا خفي ىوريهنزش مشالو وداع نامقل تيد نو بعصت

 هعفقم همك ها



 "لمكتل اوس ,وم اًقلاقداز

 لاقيواهدغأ اهصشأدقو
 مهمسول نعش اواضي أ اهلس

 نعشو هسمري هل دعت سا

 تريغتاذا ركل ||

 لغلا ل رثنم هنن
 ءايكلا و ءاساساب 0 و

 اذكبضغتملا نا مظمنز و
 يوصف هأ

 ةقوبلا فوج ه نيئلا لصف 0 ٠
 ا ا ءٍ م همم م ةةدع

 نوح ”نولاحأنم ليدقو « هنك 2 رل

 ا ود

 1 م 0 ' اجب مدار ةنصن عجن اوك ثأ ندر :اريسم روكي نأَز د

 مدر 0 ووضد 0 وما نحت : م ودكم ىئ 98 ءاولاف م عارت ن نع

0 29+ 

 وندم نمت اللوقيام ا علل هدرطاذا هند قو مهو سكي و مهاشيو

 (نتث)

 ب ل سلا ل هم وه و و س هام. هم

 1 || درطاتد سبأ وع ن عشت رند بالكلا تنصت ةوديدشل اودعلا نممشلاو هداغل أو هش ىأ

 00 بالكل اودبصلا فصي حام را انندسل) 1

 000 . نحاوّشلاريغَدمصلا تامعلتملا نم * نيله سا مآل غو

 وسب رسيستف ىلع ديصيالودب رطلا دعي ىذلا بالكلا ن نمنحاشلاو

 ارم با كاذكوذوادهاءانيلارد هلا نلااسشنو ها لاراب نكي
7 

 و. دوم دم م «ءار

 : ا 1 1 ا 0 ودع ءوهئحاشو انصتميلع مسد و

 'ر | يخوشا سجس ةغب تيد اىفو كل ٌن-اسموهوةنخمال الا

 رح اصانهه نحاشادارأ حازوألا لاف و ةوادعلا هاندا نملعاشت 0 اوىداسملا

 أ انا مرعتلاوْبَللا نملاستقا َن ودام ةسنحاشملا لبقو ةلالادع الف ةراغأأ و ةعدبلا
3 "7 

 | ىصلاَصْنأوةوادعىأ» انهتهمخأنبب وهن ناك الخرالا لوالا نمو كل مرا

 لاق ,ءاكيلالابقتسادنعرابعتسالاوه لبق د ءاكيلل[ هتاشاهجإ هج اواناحنإلحرلا لسبقو

 الايميل اقتسام فوسما ارعالا نبا ىرهزالا«ناصْنابثْمدِقو ءكذهلا ل 0
 دو كم 0

 ا ناصئا دعب ارعقويسنلا ولم 003 ذاو ف ومنا فتلاو لبتلا تراعذا

 || ناصئاتمدقو هلوقىفىرهوحلاهد درو أمل امتممسلامأ فاى :رب نا هدر وأ تسلا اذنهو

 هبت يلوي اوه لاق اكسل يمال يمل هج ل عباد تس
 ه هاهم ه ىو وٌ مس مه-

 نامْنابْتمهدقو قورسلا وأ * داوفوفالاف تلا ولبنلا تراعذا

 ١ أ ليوطلا ناقشلاوسيس نبا لاق ناصئادعبتا ارعفومسلا اولسو# داو ىرهزالاهدروأدقو

 ٍ | يتطيفو اعلا منت ن 3 يك سوبا ينور وال

 | بابل سن سيب 3 ق 27 هر

 مصوفو :وقانودشندشد رفاخلا وفللا ارتفاظلا دا اوغبحو فشملاو ئسااندت ) نس (
86 

 *«03 لمص نسا نإ ل

 داووهننداشلاتدرفأ اذاف دنت فاذي !رهملل ان واهعم ىشخهسما كلو ع رعءرتو ههستح



 49 (نحن) ثو:لا قرح ه« نيشلال صف

 ىو ةرومشلا كت شناكضعبباهضعب كب تشم قانا "لخا تمنت نصت ةقانو هروصلاةنصّشلا لمقو

 0 ةرصشامأ كقاذلا لخادم ةقانىأ نستعمل رم نهاكلا عبط تن داح

 تصدرت قا وز ل 0 ةلصتم 0

 كلذ عد سعال نال 2 ّةاهدحاوناتاتامئاوديس< بالاك 5500

 نحاوّصلا نوكيّنف ةتحاشلااندجودقوامسال لءاوق ىءرسكمآل العن الس ايقلاب سلو

 حامرطلا لاق ىلوأةنح اش عج

 همموث هم هم

 نجاوّشلا نوط تارت 03 هير ىاللارهظك

 نكن عج رمل و ةنجاّشامتدحا دكداولاىاعأنجا اوُسلاورع أن ءىرهزالا وز كلذكو

 فاصلا نمةر يك“ اوط ا هنطذىف نح الا لاقيدا وةمسصرادفو ا نان

 سوم 8 هس

 اهق ةدط ىه دو هند والان وصد ا رتكستلاّيصَتل 5 ردوا ةيذعاههاضو# و :وةباهللاو

 اتا دا نب كلاملاقورصنلاةرنك ةبدوأ ىهو نب اوشلاةدحاوُةّتساَلاو

 سلا ءافرطلاو نح 0 5 مه رتل دعينا
 ةهمدوو هةد ه) ص هج

 مطتخ ركلك تلات _- دح أ ىلءىولا الف 2
_- 2 

000 

 للا ههبامت ت.ةلعئاو رهامل ىأن جاوُتلا رثط مكي هوقو زاغعجيئزقك داععجيئدع

 ةدحاولا ةنحاش ىف حامر طل ىربْنبا دشن اواهوكرتف

 نيحُدسم لانا ممْمَمَع #23 نوعا ماش مدنمأ

 2 #ث تا

 ملا هيسضلا ب راضف هلوق قمبانأو نونا اذاناود نعت تازوع نودهذأا ىذو هبصلا َبراَس 5 تشاور

 ررحؤ وك اولصالاءاذك

 يطع وا دعس ابك نب فوعندراطعنبةنضثوهو لجمال ةنصنو اعضومدب
 رعاشلال اف ما

 هومو همم هدو همس و و

 لد نمالواد أ أمرادنم 5 تي

 نداعاو ةننفلا كول "ثلا هوامملاىأ نوُصُنكا كالا ف ىلاعت الا (نمن)

 انعام تصملا او كلذك اهفامانَدشو اه المات محشي ةيقسلاَن كش هلك اهّراهج

 ةتطشلا اعلا لوقوى ربّنا .ةطبارىال يللا نيكل« لاتنسو
 4 اوقوناطلسا*اءلوأ نماهطمضا ةيافكلا مهيفنمةروكل ةّضنع ءردزالا لاقو طلغربمالا هنأ

2 --- 



 (ندث) . نونلافرح ٠ نيشلال سف ك

 5 صس رع ة- هم م هم - ب

 11 " اهني رع صخر فارطالاةهوم #* تغرا6ءاكبلا دذع ىبحاصامنر

 نولو أن الذل حاحّلكو 5 نعل تاون

 1 1 نات وددت ةق ملكا كنج نمت و 0

 يابا ا

 مسملرنك و اًءاولاقو ُك ردت امد معولأ و اورو كتحامىأانعكدصئامو يصد

 00 «9و نهد ودعوا وهف بقوم
 صن تنصت ثرالا انوش ند أتامشقرمالا ىصْنأ ادق 9و لوعى باع

 أد فوةيطفئئشل تت و نطو تت طفل اوقكود 56 5 ىعع هد ”اكن متتامأ و
1 

 و 0 7 0 2 5 -

 0 نب بنما نفي كومان محلا 5 انه نااناكُنأَن مه

 00 اك 4 دى و 0 هد موو

 .ىرهؤملا تانصْنو تان ان و ةن“ 0 و هده 0 وقمع لاقي ىلا رعالا

 هيد ّ 9ث و 1 2

 7 00 م هكبتشملارصنلا قوز يتلو
 ش ًدنقواماك كرد ومعلان مقبعشلا ةنصَتلاو ؛ئىنلا نمةبش لا ةنضُلاو نتا

1-1 

 0 ا ضارغأو نون دوو ذشيدحا لئلا ذو فتتلا فلام /

 1 قرف ثيدحلا نأداريدعو.لاكو 0 لاستماو بٌعوذك ضعيف هضعب

 01 تردبدبص وبلاك ضع هضءن ثددتو نونف رمان بلاطو لاو ههجوو هيعتناستالا

 3 ١ اذهبدأ : نةسَضْنع ثدَحي سلا لصقل ناكو لا هريخدم رك ددس ثددعلا الئمازه

 و 1 لودعس عجرف لبا باطق ديعس يدم نان .اذانبةبضأح رخدق ناك لاه هريغدرك ذدقو لثملا

 ا هناة خص ضموو يختل ولا ذه لاا بعك نب ث ترحل باس وها ديف دمعس عجرب

 نووتوذثيدحلا لاقفمن . فيس هنأ فرعمذخ أ لق بلا ىف ةيَعلاقف هفيسادهلاقو

 قدزرفلا لوقي هيفوو:ةف ثرخلا هءبرمضم

 نوصتشددحلا لاو ذاّدشك ه اهراعتسا نا برا َنيمَنالذ

 قست لاق 0 را يينافدردر» ةقىف سانا همال ةمسضنا مث

 هللا مند مجرلا ثيدلس كلا ىو ةكمتشملا محلاة لاول مر لْدِملا ف يسببلا

 قلعت نرلا نم ةقتسشم م .-رلا ىأ ىعطقن م عطق او نسون ملص, الا لوقت 07 ”رعلابةقلعم

 ايف اناوا ازا كل ذب ههشقورعلا لابتشاكهكبتشم هللا نمةيارَق نبعن : ةدسعو أل اك

 ينارعالانبانع هيف ةَنصتلاو ةريهشلا نوصٌع نم نعم ةبُحش مضلاورمسكلاب يلا
مممممصصاع٠صعبععسصبمممبا »7

 تاسسس

 لدقو



 3 (نفشث) 2 ةيونلافرح ه نيشلالصف
 22222 ص م

 لوسرهيتاب لاه 016 دعل.> انلافيضاقونيشلا فب وهونآنتو ذعادولاةصشيدح

 لثشلاك لاجرلان متل «( 3 ىلاعتهتلااهذرش ةيلخ# مسو هيلع هللا ىلصوللا
 5 01 دم 89 صس

 نشل سوديلءهتلا لصهتفصفو 4 ىقوةيودسف اثثت ةعدقو هك تشد قو ظيلغلاوهو

 رصقآل» طظاعوإمان اقىذااوهلبقو رسبتلو زق لا دال كامب اىأ نيمدقلاو نيثكلا

 م -

ا ةُدلَشةريسغماثيدح هنمو ءاسنلا فونيو مها ثأ اللاب فشلذدمحيو
 ىأف كل

 ريعبلا اشو هنموهواه كح نئاربلا نشد و لصافملا و بوفكلا ُلْعةنوُنُشلاَو هتظيلغ

 و و

 لبّلاجرلا عنا وددلا ٍشس الا هرفاشممملع تلف ءاّسعلا نم وشل اكتر ا

ر ها ني اودلاخ لاق ءاس اب مكلو سارما لعمرو مهضبقل أ ىه
 لسحرءا

 ىنماوو مدرع و هوجا|

 ب لرب 0 ب لعفلاو كا هلمانأىف ىلا نيل ث ثنللا نأسلال ثم عياصالات وبكم

 هفكت طرد همي ا, ىرهوما + ذمدقتدقوٌت شرخ أةغلهيفو روصنموأ لاق ١

 وسر

 سلا ىها لاقو وعلا كاذكو نيكس لان ب عيباصالا نيش لجر 5 اءوتنشَح ىأرمسكلاب

 ليت ثيواسم أ يل عيرامأ *هن ”"ك ندر غصب وتو

 ناك عمم اونْر لاو سهلا ْنَحْلا © 270 ”اوشلا لكس نم لب الارفاشم دو

 ه5 < ووهم2 وو 2 ران سدعأ دع وو ىيءدم - 23 و

 انصث هنصشل مالا هدو ن نودشلو نمتو نجاسوهفاَو مو انتر سكلا نصت نوب

 . عالم
 هوقو ةزسأ هلي اول

 2 هم 59 00077 5-5

 2 515 و 1

 ةماجلا تبضتو نامت دما ماعلا اس أراب رطل ديرما

 ور وو ه-

 نيتلوتلسلا عيش تبلت لاروع مشلاو تف رو ت>اناوصُت نمت

 زحارلا لاق تناك اننا ةجاللا كيرلا

 دئهلادالس لن ندشو 5 دن ص نان ىل 5 نام دعْبَاَملا
 هل ااص سل ل 2

 و و9 م هام دع

 اهون شفاف الا نمّفافر #2 ْتقتلاو شوا نمسا تحد َذ

 لل مس !تنبلااذ_هو هداج 1ةطولنصقمل تناك اًشرثذازراهتاغل ىااهتولمكوربو

 تي

 كا ابو 0 ٌسفنلاوهيقافر + تملا هزرعرت دوىربنا همةوهزدعن ىردوملا

 ةدصقلا 5 ندو

 هيانهسفك تنئشدقو هلوق

 سوماقلا ىف ام ح رفومرك
 ه«ءيعم هأ

 قيلثمدنهلا دالبب هل و5

 يعم وأ دنسلاد الس

 (مشع عباس رعلاناسأ - 1



 ادكماظعلا ىف ىذَت هلوق <

 فو ممل, بوذهتلاو لصالاب
 دازوءاغل انىشفن "لتحل

 نأشنالفنأتشا ىناغصلا
 نأشدقو هد_هقاذانالف

 هل اراصىأةزمهلا عفب ل دعب

 ها نأش

 فم نيش ىلناغسصلا دازا“
 مضي ىأئايشالاواند"ايلا
 نيشلان وكسوةزمسواا

 لامىسلا اوهح ولارجالا

 نيشلا تشب ىأىلايشلا كاذكو
 ها ةدحوملادبدشتو

 هطيض لفحلا هلوسقع
 طيضودعةك ”لمكتلا ىف
 ند ةدطسو لصالا ىف

 طيضنأالا نسكب يذهتلا
 ٌىطغ داكنال "للا

 يديكم ها ررك

 نونلاف رح 5 نيشلالصف

 ,سربالا نيديبعلاقنينيعلا ىلا منيبجاحلا
 ةعمهع 5

 بيع امون
- 

 - ةوةراس هم

 2ك نورت امهحمو لان مع

 ا لاك

 ارا نمّلمال 5 ىنئافقارغلابىيئزكمال ش

 1 قفدلا"ىهفا واهات سأرلا ل" انقل _صاومو هونوٌوُشلادحاوْن أح ااوىرفشوملا

 ى هم ىه-

 | تبلا قارفلا:ئدنزدتال «رخ سو ألا ٌتوُص لرطقل الم سالاو هنووش تاهتسا لاقتبو

 ل

 قووسفار

 ٌ ًافكربئبا لاق نشأ عرى مو نعأرلا لنقوم عمات ىنإ تسلا رولا مولان

 ىعارلالوق

 || اسر 1 لالا كذا و ةساردو وسلا غلبت جملا رلاريط هنأ انعف

 | ليخافقو ,رعنوُؤشلا ليقو ضعب قوفامضعب ةعيرأىهودلئايَقلصاو مو هقئار امو هماظقعى 5

هنا لقو للان و وسنن ةسنبان الكتب ًارلاقي ونائاهدحا مننا
 | ا

 : | لبحلا ف طوطحنو يشاهد نانو لذفلا ابق سقي لاسحلا قوق قب ارثلا راق ورع
 وه -9 ةوه-

 منبر ذنب سقلاف عود صل بقو

 510 عت ناحرلان ما تشضح رول ارو

 28 9 7 م - بوه عو) 995

 8م ونوس نمكدبك لع 357 مكبحو ضيغتلار دهوك ر ع ماو

 ا تو رول و و وع 35 | أت تيكر انمز اللد نو [ثيدحفو لابحلاف وكن ملاذ ةشلاب هديكف 0

 ١ | لش قرع ناقلات م مق نأشلا تيدا لد طاش ىلع تلا اذاف بصق نم

 1 ا د دعاس لوقو هلاريسفنا ذه ىرأالو ى-وموب ؟لاترثالا نيالا نوؤ د عجلاوُتْش 8
 ١ و جالو ع هم أ هدد و ع 5

 ليس دسوألبولا ف الخ 03 تحال ومد 1

- 

 !اَنووُشَو نذدبلا تا نم مااردتوأ ر "اطلااذه ٠ نمور لب طاادهن نء نلاردق بش

 * هايس 1

 اهو و ماظعلا ىف ىعراََ #ي اهو ماا متدطأب

 نتئا او جْسَنلاْنعَتلا 0 نيم دقومع اننا مالفلا بالاول 0

 ؟ دشنأو ةماذه يقوزصتتىأ ىاذلاكخلاجي دانا دوغلو
 نا ت11 زا ز 1202 1 212ز2ز2ز2ز1 ز ز | ]| | 2-8

 9 سس نا

 3 لمْ طبل تك اهو 5 3 "اس نومّشلا عورلا اهب توفت

 ىفو كلذك فارعالانباهرسفو كئاحلا طْيمبلاو نطيلا ميظعلا ُلََتاو توبكنعلا ورا لاق

 تدوس



 و
 نور م جي لاا نسي ملا ولا ويصل

 7 7 انساك 000 40 5-71 7

 40 (نأش) نونلاف رح و«. نيشلال.ذ
 غل سس

 لاك اممم اء نأ الا فورصمريغلوال ارسكبدودممالعف برعل !ةينبأ سل هنالوعلا ىف

 ماشلاء ليج مسا نينيسو بيذهتلا ةعقبللا هسا لعج هنال فرصي لانا ىلعونأ

 ٌنٌوُسهعج و لاملاومالاوُبطَلنا نَا (ناثإ (ةمدملا نيشلالسنإل ّق

 نورسفملا لاه ند فوه مون لكي زعلا ليزغتلا فو ىسراسفلا ىلع أن عىجْنب انعٌنانْشو
 2 كا ا 34 عدادو

 هنامه نش نءعْنأش هلغشيالو اينعرف فد «داربسقفىغيدازب زعلذ داليلذزعينأهنأّتنم

 نأوة عالم اتاي 1 نمهيهّللا م ؟امالول ى نامه اوىل ناكل عالما ثيدسح ىفو ىلاعتو

 5 نم كط ا ثيدحف 7 هبتيمر ىذلاباهيشداولاءتءاج ثيح اهيلع همر ابنع طق

 نحن رلادسبع شدا دوج لوقامأ او غلا لصتملو عفترت) ةفيعضلاحلا ىأنوُد كاد أَلا

 هال حارسا نيهقنا دمع نبا

 وشو ينس اذاَتي نأ * نوُشلا اأو

 لق ىلع هعجتدب رب و وك دقو ريثك هل-:موفذكخ قو 2 ورحل فدارأا مناف

 محو فال الءاطبانم هد_:ءاذهسلوةسيفاقلا ونزول لدبأو أف نخ هناالا نونو توك
 وع 8

 8 راح ا ةفاضالابةفر ءم ىلاثلا وماللا وفا الانةق هرعمل اوالا تى رتل د رعتلا

 توم 5-5 هما ع دس هه م8190

 هنع كن نآشاو هبرعشامىأكار ءالا نبا ن ءهنأس ناس امو دارأامىأ ناش ناشاموهنرخال

 لق لاقي ولاق هبتاعامىأ هن ا انام كلذ 1ىلا..عللا ىحو هءكيلعىأ اضأ

 ىأل مسي نأنأشنا المنا لاو .ركيامذوأب افراد تَابَ ُدالف

 م ا ل مه من دسفالىأ ميسا الل ولداسفف لمعن نأ

 هس ود م نوع 55ه

 هن ابعالو هبثرتك لى ألين الوهن امكن امام و هناثتنأشامو نالفقان[ يذلا

 ىلا علا كَل هدصق د صق هاذ تدع دو هنستامل جاىأ كانها لاعب و

 لفرز :امشلا نيب توك« ساحعلاو 41 ثةيحا ف عاق نوؤشااونوؤشونوْشأ عم مباونيعلا

 نوُوشلاثمللا لئلا يعمم لازالت و م لل قو نيعلا ىلا سأ أرلا لئابق لصاوم ى

 دج لاقو لئابشلا ني هسا انو 0 نيعل ىلا سأرلا ن نم عومذلا قوز

 ىمدالالاقو َتدَمْءاوْث يوكل اا لئابقلا قوفقورعنووشلا ىد نبا

 ىلااهضعب عبرأ عر فرؤتلا نب عز# عوفااو نامل لكني ايقلالصاوةنووّشلا

 ىلا سأرلا ن منار ناقإ رع تانأشلا هريس غوورعوبأ  لئاقثالث“ا- ذالك ار ارعالا نبا ضعن

 7 ا ا
90 . 



 ىف هطبسض (ك حرف هياب
 يعمم ما "لمكتلا

 فو دس ع للا ا ل ل ل ال اي نااار ل عل

 نونلا فرس « نيسلال ضخ

 متو ت5

 َنَاَقلَك اةسانس * قمتي اوزغلا ىرتفيك
0 

 دل 5 هس

 رانا ن-ةساهدحاورهظلاراقَق فورحو لاحت ا سور نسانسلا هريغوورعوأ

 هسا < دا

 ١ 0| 0 زالالاك + نا قل
7 2 

 و 26م
 1 0 ا ّ ا

 | ”وهد 7 ب 2- وووو

 3 ارك سيردملاو نويداوسلا هن ى عسل 0 نسنسو 0

 0 تاديأر وصنموبأ لاق 7 امرا اجلا فار عالا نبا «( نم ) ةفورعمة لإ دملا

 0 ناعيا "ان رتسا وسلا كارعالانبا عضو ناو ت1 مْ-ءأهتلاوماللا نمنونلا

 نونلا ماللا نم لدباك ىن رثسأ اذا لوسيلوسن ملوستلاىلا هب به ذهن "اكروصنموأ لاق

 ىشعالال اف بت درعلا مالك فى 2 دقوفو رعموظو ب وعم ىمعأ تدنن 0 نسسوسلا( ن نس وسإ)

 مةقو :و9' ىوم ىدةهل يوم © همس 2

 اهم ترو نمزيهناك اذا * نسوسوورموىريخو سآو
 5 ميد 1

 فرحو»و مهلا فورح نمءاعه فرح نيسلا (نبس) ضيالا هبنطأو ةيثك هسانجأو

 نيسدذهثنؤي ورك دنس ومهم
 مهو ىلعف ث: أنك نيساذ هو

 مهو ىلعفرك ذنمو ةماكلا
1 3 

 1 ٍإ 3 0

 | لمدخل معزو لعف.سلوة:لابقةسالل لعفلا صاختد ةوتادانزلا فرح نمني_لاو ف رشا

 مقرأ نب "ايلعل د شنوءان نيسلا لعدن مديرعلا نمديزولأ ”نل باوجاجنأ
 ١و. ريب هه

 تا ًالونانعأ اوسبل 3 تانئارا رش ع ون ري نيورع »* ةالعسلا ىب هلاك

 5 أ ديعسو الا ةنيللا فلالقاهرك ذنسوافاك» اننا لعب: نمبرعلا نمو لاك سك الاو سانل ادبرب
 مو 90رموو

 ا 00 هلوقو 0 بوو رد ربهم دوعن نب 0

 8500 ةنفناكملام ءا مع هللا ووهو ةراجسانسشا حب زا لات ماشلابلمتنسوأَ .واتيسس و

 | فرصت:.الذ ةعقيللمسا هن الاءابلعنزو ىلعووفتانيسأرقنمو فرسهلتالا_مافءارك زو

 «أ اك ةريمث ةيفيفبسلا و دودمرسكلاب الف برعلا مالك ىف سلو
 6 ِ و 00

 ل 5 نسا دا حاول !شيخال ا لاق رك ىا هوامي_ب ىلا فيض روطوه ىرهوبلا

 ساد

 ءىدرر.سكلاو ءالعف لعىبهنالوفل اىفدوحأ رم مم ةلاوريسكلاو فلا رءانيسو انس روطْئرقو



 4 (نس) نونلافرح *« نيسلال سف

 8 انهو ءابك اذااجتي ةقانل السما #0 نسلاشي وءاش فيكن انسْلا هعواظنل وقنا

 ه ءهيده ,

 اهابردوأ هديوللاونسف »* اهاقَتساو رفأت تعقد

 ب :رلان بكلام لاعا انيققانلا لدفلار رمد املا ربزبالاق اهعفدئأ

 عرش 1 قو اهاننس 03 هذه ل عافت نك ناقل

- 

 ناسلاةو * ناس لوُطَدهَلورْ لقاك * رخالافو اراسنإاوا ارهقهذهلعافئأ

 اديد_ثارسا ئرسةقانلا تس تدداك" ًاذالوفلا تنسو اهمَدك اذار تهقانلا لسفلا

 ديز رو لاق مكنحا وءاشامق لبقو سثلاو ريخلا نمهرعشددعىف ىأ هس ًارزس تالف عت وو
52 

 ا 8 وهو
 ءاوسو هس أرى وهسأر نس ىف نالف عقو مت.هلا ونألاقو د ريخنان هه هرعش دع هون هرسفب دقو

 0 اكورود> او ىعع هسأر

 س به 2 0 «#ة < ىو 5

 نع سم يا #* نبل

0 

 ىنقدصهربسخ خو هثيدس ف قداصلا قومهلاثمأن مودع .وبأ لاق ةدهملاوأت 2 مسا

 الح 2 .رتايلهأ ا ىمدال ا لاق هلا ناَضناكنا ربت لعمال ودولاب نس

 الثم هذ هر كب ْنسَْقَدَصى راشملا لاةف قد اهوريخ اف هنسنع عئاسبلا لأ سف»ءا ارشدارأر يَ

 تس مهلاثمأ نمو 2 قدي احلا بلاط ى نب ىلع نعىوريزشلا هو

 ىبلا لاصفلان ّ ىرَقأ او مهنه سدا موق سفن لحد ل جر || الثمب رضي ىرقلا حلال

 همر تي

 اهفعضأدفوا يَا تاما لاسفل تس ابوها باسأ

 يي سا نارتو هلا

 نمش وص تبهر عصا لوالاولاق تاسأك اهدي تسوس لاصفل
 2# هس ءء2 2م 0

 هيلعبكا رال اونيط هوسوااط وس ظاتل زوهدحر 1 دعىأ ان انتساناسسي ءرفلا نسا نيف فرش وأ

 12 هه 0 0

 نع سي هنأ 1!تدا «ارهنعهللاىذ ر دره ثد د>ىفو هل اوط فنك دهاسصمما س ءرفناثن ذهلا اهنئمو

 2 وه و وه 2# سدس ء قة هد -

 ليقو رهطلا ور ةةىفوسةسْمسلاوٌنسْسلاو نسلاو هياط وتين

 ردصلا ىف ىتلا عولضلا فارطأى هلدقو رولا اشم ىفوردصلا ماظع فار أس ؤر ساس

 سفيرا لافو ماظعلاْن ْئاََسلاَونساَنَسلا ىارعالانْا

 دلل ند او يف ف ير م يي رق وا



 ملا ةراغلا م-علع نشهلوق

 خلا هيأ رش ىلعءاملا نشدق و

 فاك ةم#ملان:شلاناذه

 ققرغللا همم بيذهتلا
 اىناناسولامعتسالا

 هعصم ها اههلحم

 لاعب ف "1 بلا

 (نئس) .نونلافرج * .نيسلالصف 4

 دموم

 ناو تنبت ريشي د- -ىهلوقو دارا ويعمق نينا هايم ىو رج كألاو
0 86 
0 | 1 - 82 

 / [ ف وبن سان بدار أل يقو ريغتم ى أن ونسم اج نمىلاعت لوقنمّنن ًاوربغت ىأرثي فن ساهجوز

 1 أي 5  ةَكَءس 1 هل

 اتيفازملاتلسو هع ىنفيوا ومشت خير نم هسأر وأ هو عج

 7ع ردلاهيلعّنسوانبلالاسرإءلسرألمقو هيصءانملاه بلع نَواهعمديصتا ىهُتَْتساَو

 ْ ١ نارسش ىلءءاملانَددقو اهقرفاذاةراغلا مهلع نلاقي َّنَّدلاقيالو هملعاهضاذا كلذك نسم

 -عجو ىلع ملا تكس ىرهوملا الم ءايصهملع هيصيأدهجو ىلعءامملا نو هيلع هقْرفىأ
 ٌْ ا ١ امل تعفو ١ د ساسوادا ورا :ريغنمالاسرا هتلسرأى أ

 هللا نيشلاى وربو يو سلا ن تلاوة دام أ ًاهيلعمّمسف“ ءام نيود فدعا و

 هس هوجو لكل نينار عاب ثيدحفو ءاعيلطملا ىفاهتسر ا هرك ذقأسو
 5 هم

 | ١1 ةلعنالا ولعدم بارا كتم ه-.ءلعدق :رفيالو همصد ناك ىهنسشدالو

 ذوهوءعضىأ ل رثلا ىلعا ع : ومد:ءصاعلانبو ورع ثن د ىفو ةيلكرام

 حامرطلا لاق اهتانلكأ ذا ينو ةنونلمىمهف ضرالا تلو

 2< هءوو

 نينسلادلبلا قِبل 3 هسيفعب رلاتقركم
 دك 2-1 0

 1 آل ليطت تعفن ملأ رقتيسلاو ونسلاو هرمشأ لدا نانسسآو للا ىنعي

 آ| الا و لع ليطت نة فت م لامرنئاتسلاوببذهتلا لمرلان هلال ةئسهكى هليقو

 | جرؤلاىددو 0 نانسى ركن ب فة ةاطرأو 5 حامرطلا لاق ةئينصاهتدسحاو
 - #« ع دس

 ا نادل ناسا
 3 سس هس مود 3 85 4 ا 00

 نانو صلو »* ةرزخوس عوار ان لك 3

 : كلاهضراعات اسس قاَساماَسبةانلايعبلا ناو ترافاذاردقلا هّنسرام ازا 0

 ١ ١ فصيلبقمنبالاك اهدفسلاهحول ىت-اهدرطاذا عاب كرت ىتحاهدرطبن أكلذو

1 

 ع

 17 زنا, نعام انتين 5 .اهناكوىرسسلا بنحو هئقان

 0 || تيلاانه كروم نع عنتر ينأوهوَّ ديد_ثلاودعلا ىلا ىرسهتنا متقن ناسلو د

 الق ف صيْئدسآلا لاقو ملا ثرطلا نب اضلاضيأ

تايياعرا انباع ول »* اًدهاضانم طبعلا تارك
 اه

 ننال" 1 ددوتحف

 ناّيسلاَع وطدُسملانخابىذلا د ضاعلاو قت مثهقنع تكتمدي عّضواذا هلع رَدلاقياعراذ

 لوي



 سس سس م

 41 (نئس) © نونلافرح « نيسلالصف

 نأزوددقو اودع مف ماك اهرحدا دتشا عطوملبق وبارّسلا ىَربَعْضو ماه نع

 هنممسالاو نياق وة لالا نأالا نسج[ ىدنعوهو هذال عع رابع وكي

 رمبكوتألاق نينفا ا حرا هرالاهجو ىلع ةادلا تيس ديزونأ نسا

 / فورم زحاقبَبارتلا ف يلق د مو اة لذملا

 نعال لق نومعمدلا ح . اذا ءوش لك مفدي ناسا مما ءاَفَصتعَل هنعط

 ننلاقفا ست خ را 9 اقلام حرَقلا نعْطَتدقو

 هدا لع 1 نيس لمعت نبا دصقل ُنئَلاولاتقلا ىلا نوع مشين يذلا موقلا كواديربر هلاك

 ديدشلاريسلا ن نعل امو اهب رتساهوساهتاسا دال قسو برطضا ُبارَسلا نسا همم

 اذاجاتتت ارا تكيرتمما لنا نمسا هرايذا ودلابقاو 2 ردت يعامل 1
 َ_ض

 ود كم,و وعد

 ه-جعحودرأم نكس لد الاول منان مما لاب قبو فلتةئالة داو :رطودح ار هجو ىلع ءاح

 7 عمو

 هو وو ل ه2 -و 8 عه وه. ىو:

 نءمعفدلا ىفوذورقونرق هلنسدقورعذمفهقر َءّليسي حمدي أك سرفنورقْن اسس |لاّقبو

 َ ىلس نيالا وفد ةرعلا

 نورقلا اهكيانسىلعُي 2 موب لفتارطلااهذو 6
 عج عاجرلاو هل نونساهد بحاو حاير زا مانا قانا دلاخنيكلاملاق حجرلا ةنينسلاو

 لنوع ررداوتلا قوريدقلافهامسلا موه 94 6 ل
 اذان وس لدقودرإل

 1 2و7 هع

 :-- 7 مدل قا نا تدر ونامت

 3 ه5

 ى أوسم هذال نس ةيهلاو لاق نتنموفتمكلاورعو لغو اال

 ريغب مأق ًااذاريغتبامناو شفخالا لاق قد رطل ل بوبس ون لج أب "لا لاقو ريسغت

 مهضعب لاهو فورعم سدلو نس ىلع راج لوعفم مسا نو:سمنا هلوقدحح ىلء كل ديو لاهراجءام

 نالاوو هلي وطدحولان عاملا نوم لا وتحالا وطي هون رم

 كيفاش و بوبصلانونسملاةدسعو أ لاقو نمل لاق .وبط راو ساءع

 ديدحلا َنالاّنسمْنَد با ىو ارفلا طورخلاك النون عدونا جول لا 0

 انتثمالا لا اسلاك ذنوكالولاق ينس كا دنع سي ىذلا لاب وهيل لى اهسيالا

 ”اكرختملا اوهلاقي و 'لوكحملا لاقي نو:_بماجتنم لوقف لاقو
4 

 9 ةم ع

 را ىلءر طاَتْددسَن م

 نوكينأزوجيدقو هلو
 دقو مكمل ةراسع ضنا

 حررلا رفعي نأز و
 همعم ها

 حلادلاخ ني كلام لاق هلوق

 دعب لصالا نمرعشلا طقس

 بيذيتلا فوهاكحابرلاهلوق
 امناك صَل ريغنايدلا ن نبأ

 نئانسلااهتفزفز ع احر لوصف

 نمةخست قرعشلا ظفا اذه

 0 فهر رحو ب: ذهتلا

 ل مها ء ئشاهتم



 قدرطلا نسنسملاو هلوق “
 ةينا.لانيسااو نينوننملا

 اطيضاكرسكلاو تلا ايف
 ”هلمكشلاو مكن او للدالا ىف

 سي دسملاك ىناغصلا داز
 ةمقوفل اةانثملا خشب نستسملا
 ةرابعو نيسلا رسسكو
 (ن_ستسماو) سوماقلا
 نيسلارسكو اناا خشب ىأ

 الولسملا قيرشا )
 ةاننملا حتفبى 1(نستسملاك

 /هدهن كلنا و

 لوصالا هذ_هىفاهد

 ا الا نم ةفعصدم انلعلف
 ني وش نسنسملا نع

 هيتكها املع ص وصنملا

 هو

 7+7+22777+؟+؟؟2 5 ى[ت بت 7ُلُُْذهتبببا

 (ناس) نونلا فرح ه« نيسلا لصف 5
 : نياثيدح هنمو ف وكلا 06 عم هرقل *جسأ 5 ف وغلا ارفسلا فد دال هلاح ىلع

 ٠ نكللوة مالا ةفاكل ُه للفن وهنا ىأ نسي سلو سو هيلع هيلع لبا لص دنا ل وسر ل مر سايع

 ٌلمرلانأى رب هريسغو امنا تحذما هو هباححأ وقنيكرشملاىَرب رن ًاوهو صا بيسأ
 -م-و

82 
 ىلا سلع ىأ اكو مويلا نأ ةماسْن 2 ثيدح فو ةاسمودقلا فاوطق

 ماه مس

 1 كربلا سوو تدفق ىأ غرد تشان كلذدعب صاصقلا فاو

 1 | ادت 3 نما اراخلمكا 1 يلا

 | ضقن للا را 0 0 0 |ومقىف مهو ا
 1 7 و 7

 1 داسفلا ىف مهقرطورارع *الايهاذع كنس ١ وى امد اللاب داسفالاوةمهأ اطوم

 هَ 1
 1 نابل تيزهتلا هاله مَُلبرالا بدسم ذو ان ا تاو دش كلادكلاو

 ةمقتسملاة لقي ب رطلا لهأن هكا لا لهأن هنالفلق كلذاو ةمقتسملاةدوخاةقبر طلا

 لاو ةلاراملا نام ىلع دوسالا طغال لاق وقد رطااوهونّيَسلا نم ةذوخأم ىهو ةدوها

 يو اال مهجم رسفهيوةعسطلا

 0 مهم < سو سس

 | 0 و # قد نم لئن

 لإ موو
 11 | هللمو هلكسو هنكسو قيرطا انك

 2 ٠ نالف كر َىايدللا لاهو ل1 اا ثدلاو هتلصو قي رطلا ناس ل دج لاب هس

 نيييواص نس ويرالاو ناد كيرا :ةسىلءعضماو

 5 رع ىئايعللاريغنء ا.ةسفرع الوءديسنب ا لاق هتهج أت دو ءككموقبرطل نأكل

 هذ سومه دعي نملك ثراسف سادلا لئاوأ نس قير طوهو قبرا نسل مالا نسما

 0 9 مق ا مدءؤف

 : /نينسوهو هوكلو هباونستسافهحوقهفر ءيؤربلان را دس اذا همسي نإ ناسي رط

 1 ا 3 0 ونونسملا نعم ءالا ريكا اندملا يلا را ود هلا للا و
 2-8 وم 97و

 : | لبجانسن نع عنو هنسح هننسو قي رطلان سد دعو أ لاق تالا ثان نايس ا سدوبزللا

 : ْ ىلع ضما لاقي ودححاو نأ ىل“ نالفماش:سا لاق ةعشلا ويسلمو ههحو نءاىأ

 | ركع اك

 | نإبساوكاس قير نمل كوالا قيرطلان رسملاو لوو ىلعى كد كَم

 رب رح لوقو ههجو ىلع ىذ منكساو دو د<ىفلحرلا

 اضع رلالقتسم سر ىدآ «. اذن كر ورك نك ءانللظ 0 ا ع 6. 01 1
 2 2-2 2 74 م - 5



 ب (نئس) . نوالافرح *« نيسلالصف

 سل )وهدد -ءو_

 نوناكلا ىلءاهل الص ا حوا ا ستا
 هددم <

 نوطِيَقف ءانشلادحد « ان رطل م نم

 تبىفتسا وعر عل دول |

9# > 

 ني رقلاةراضُمْريِر كَ #* اك مريس ىل-ءاهتقراف م

 ع ىلا ده "ضن جلا

 نيزك نيزخاةكبن عسل ةيشخ تلامق

ٍَ 5 7 ّ 

 فولد ءمهاذا ىأنالث * اطاو ى دن عفا 8

 هدم ييتو

 ,-هع -

 اوُهَعُتْن ا واتقن ثأ اممم اوةحرأو ءاسالا | وقفات نس ذلا ف كلذهننا كك 0 ىلعهللاة دس : ْ

 ىلذهلا ةيتءنيدلا لاك ةعيبقوأ تناك ةنسحةريسلا ةنّسلاواودٌسوىأ ١

 2ص 59 ه2

 اوضح نة ضارلوأذ 0 اهترستنأ ةريسنم نءزحت الف

 مون ان نأ الا ممر اورقغتسي وىدهلا مههاجذااومْوُيدأ ص انلا حمام زال لب زختلاىفو ا

 نامهللااولاكن أت وكرسشملا بلطف باذعلااوثراعممن أنيلوالاٌةمس جاجزلا لاك نيالا هس ظ
 5و --5

 اهتراهقتَتسا داّنساْمَْسَو ءامسلا نم راح انملعُ رطمأف كلددع نمٌقطاو هاذ هناك
 وهما ود ع ع مرن هد معو

 ندو اهبْلتَن موساو اخو ادد هوسدع ك5 000-2 اهوعساف ةنسمكل تانسسو

2 4# « 5 > 

 ىذلاوهىل.5 .قدد#لم وقدب ل -عاىعأأدّسان هلكو اههفديىدتقملاهلعن مدي يا

 وىوه-5 2

 تنصالاف م

 ىدْمو مهن متي أذاسانلانم * قئئاعلو أحلا تس فاك

 ف تقلا وقري لاو اوةَقي رطلا هيفلصالاو ب مخمف رصتاموة ارك ذثيدملا فرركتدقو

 نقل ”لامالعفوالوقدب || يديوهنع هنو سدهيلعدقلا ص بلا رم امي دارها عوتل

 ثددحلا قو ثيدخلاون ل اونا اع رشلاة لدى لاعب اذهل وز ,زعلا بالا هي

 مقت_-ملا قب رطا ا ىلاةباد_هلاب سا ا وسآلنايسلاىلا مذا ىأْنسآلى دنا

 لبذل ّتْثب-نيووك تار وعر و لا ا نال مهل نضرة لأن روجاتاممهليبأو

 لمع ةنس هلع ل ىأ همس و بدا زنهنأتددلاىفو اهيلعمامقلا اواهتسع 500 ١

 لعفلا قس و ىنعملاٌكاذلو زيف عل ل عشي دقو هريغرعي الف صاخ بيس “ىلا لع. دقو لاق اهي

 (رشع عباس برعلاناسأ 0 90

 هللااهتسو فان هد _ههيم ود ره أو هماكحأهّللا ةنسو فا انك اوعو ونال نابل

 بصل نماوإ بلا قمل ةنس لاهل لاما. وقير منيب ىف نسوا انا

 ىفاذكملا تديحأذا هلوق

 تاهمالا ضءد فو نلصالا

 هميصم ها ذالدبوأ



 (نئس) نوللافرح ه نيلال دف 84

 رنيم « مطوع ناك بيزغتلا بزعلو ون
 ةمدعملا ىازلاو "هله يمل انيعلاب

 ىناكهتيشاعلجرلا تسي نأ
 رمل فهريغو حاصلا
 هيض هااواهأ ىلا اه ريال

 : يرحل هشفيك دبا قريكتم ل برع سساد مع مكنرغبال د عمرشعمايلوقب

 ش 10 اورو لانو هتوطساونمأنالف فد ,ذخنبنطح ىلعو مكملعبةعدق ىناَسعلا ندح

 98- ص

 نأ ولا ةئسلاو و اهنمسأفاعام راذاتسا تسيل ال نسا كرلا ىف هواسرأ اذا لاملا

 1 نمهلكو ايبا يَا ليقوةروّصلا ليقوم "نرسل وهز هتسالمو هلاَمصا

 : و عر عاسلا فو معا ىلا هنعنسدق هناك ليسأ طورْخشن وسد جووةلاسألا وتةلاقصلا
 ١ ىلءهتورمأ اذاانسن للام 1 وطيب تناك تاجا

 | روس جولاةئو اودع اعلا نعسمسَسَحمجولا نوما

 ش يتالرلا لب سلءاسلم ه د رة مريغ هو هس ر 37 ةعراوذلا#
 6 سم

 موس

 ناسلاَنِيمَو الادب وعم ىنمالامتامر كح نعال
 2 و« ,5 وق

 0 وحعتسلاو » اهتلس 2 ردا قاضي للعثدش د

- 

 هج ولا نمكاملع لب اموت 7 شلال جيف جر ماقفقدصلا لعن ثيدحلا ار
 ع« و ع« | مد موا )هدد ه-99 هس

 ل0 لاو ةروصاذا انس ةنسأ هدننسد قو روصملا نون سملاو هس لنادي لدقو

 2و

 ةب وعم لاقف كتب امن هسشب نا > نب نةحرلا دبع ىلا ىرتالأ هنن اللا هد « وعم نبدي زبانأ دو

 اع 6 ملهو9 # هدر

 د وجبن متزيم صا وسلا ةولوالئسارهز وغ لأكل لاخام
 لوي هنا نيلاقف دة وعملا

 و - 20 هاك مهم .

 ثؤدمراك للا نمءانسىف #3 اهدحعملاهتنسناماداو
: - 4 0-0 - 

 نونسَم مما ىلا ارد يللا ةيقلا ىلااهئرصاخ
 ممم

 نما هلوقبهرعشف ىهو لبا تان الاد هىو زور الاف بذك هن وءملاق

 ديضقلا لوأو ةبوعمتذب
 نورطاّلاءاوألاتمو «* ن نو 0 تن :ديلالاط

 قي ن نرءاجراخ 000 * املا نمُتْلحاذاىراّيْنع اهنم

 0 و 5 وسدو <

 نونانلا تانج رم ىلهأن ا قعداكلال تب رتغا لاذلف

 أهنم ضرر[ ٍ؟ف؟ْ؟7ل777طططبط90خخط



 مودم "3 4 ذيز كادطلاب نرتسنن ضل
 انفي وتس شد 00 1 ١ سد مدي

 م نامل + طولا رت + ناتلالشن

 نسل اتاوذدارأناوبجلا نمامهريغو تا اوين قتلا لا هدسح و ا
 8 ٠

 نسوثدنأتلا ىلع تب و هرمصقو ةوط لابي الالد سارا ثوعتساغةطنؤمتتسرابان

 6 وعم وع وس سب

 هنثو هتسوهلاقت هلوق بسيف نارا قدا اذا ترانا ا

 وتنال هدهزملا هند 0 ه- ع َِ - 0
 هعرضوهعرص عر صةدامؤ ع« هع ب

 3 0 لاس هم م

 راطتر مع إل افهعلطو لقص هن هان كحول ا ىلهلاو اول الاانا واَهلَمَص
 و ةدو م« 0 » م سم 527 000

 هوونكم» ها ىداهلا هللاو احوز.م ءاقطنمنيسوامن د تا اد جاعلالاوهئيز رو

 سيقاؤ مالا ,حامعلا قو هيلو اين نانا نسملاو

 وة هو
 ضمانا ناسا سك * ُقاَدمَدَحَع نا راب

 ىارلل لة مولاق

 رظاونلا ىفىذلاداّصلااهبىوادب #3 وفة نسألا نمسك ضو

 ديسلا ول م واهندعأ ١ واهسو و رفاه صيءادلبالا قيلص رديصلاداَدارأو

 د ه2 0

 نم * ظداي نلادرطد
- 2 

 ثان _تلاوهيّزةماعنو 9 يلظلاتتيوظلتاد يعبلاٌحرألاو اعاد ارأرجرأ عجبا

 كاش اهتسالمو اهتلاقصان ديدح را ناس هدي سبا تلا رلا ننس

 هع 5 وما ب هم و وهدد
 0 َتانسلا سو نسم حر وهوا نسا تلعج رات أونانسا

 و دو كاتسلا هن نسبه ,و هب هتنعطاذا  رلابان ل ريغ ملا ىلع هدأ

 لمص 1ك ,اهكوسانستارضأ نو ندد يكل تنتسوعبل ههجوا ينسخ مجرلاهبيلا

 ُثوُمَلاوهنككحا دارا نم طقم نينسل او هّسكسسامنونسلاو كلل
 و ةدد

 وما ا الا 0 امتر طاونانسالا هب وقتا ا

 ةعجلا ثيدحه نمو اهيلع رعى اناَسمالان ملاعتةاوهو كاوسلالامعتسا ُنائتسالا ٌلارأ
 مل -
 تةاموم سا ©

 سو عدت ىسعقا لوران دسناةوا متل ىشرةشئاعشيدح فد ناسي و نهدينأو

 وه ص رص

 | امم نسحأأ اذا هلبالسجرلان "رس تدكسلا نبا اهم هت د انمي هتنتسفةدي رخل ثا

 ةغبانلا لاق اهاقصدن كى ت>ابيلع مايقلاو

 م «9 ووسو

 بور قمريخأا جاوا ايا 35 ديس نماحو احبس

- 

 اضيف ل ا ا



 (نان) .  تونلافرح م نينار 0

 ظ يق و دلبلا لهن سأ ترد إلا ةمْهَج نب ىسعنب ىدوم

 ظ هللا لوسر ىنثعي لاه داعم شي دحيف و باودلا نما مدي ريصي ىذلا هنستيناذا ةمالاق و

 | «د
 | ةنسمنيعير أل كن مواتر قبلا نمنيثالث لكن مذخ نأ أفنبلاىللسو يلعدقا لص

 ْ سيلو تأ دفا وعولط دمي تلتس ذاايثاذاَن كل مساامهيلع عقب ًةاشلاوتز ةيلاو

 | ٌكلذكوتنلاثلأةنساا قّورقبلا ى 95 راهنت ع واطءانعمنكل ل .رلاك اه راسم امنانساى قعم

 | 0 بمال 0 مااقول 5 م عل هقدر

 | هيد

 عم 03 ود ع8ف 78ه-

 ظ 15 0-51 كلوت انامعا ا اك اهنانساثتل ىلا هرسفو والا نونا

 ثوم 9 ه هوو

 ىشعالا لوقو هللااهتسوا ملانسأت مدن اذاةمدَلا تسلا كلدَكَف وانه طعي ل ىأن مس

 نأدقاهل سيدا تس ناعما ف كل ٌراتقع
 سا ساس

 ثيدحلا ىورمنالوبفتلاوذبارل مهّردقولاهىيتقلا لوقءاك اذهلاق اًمسراصو تب ىأ

 3 ةم هو:

 000 اد ءهاققحااو فوالاونل 0

 38 0 دقفْنَمت أاذاو هَ "ا ىلع نبادار اولي لاقبا ةرسخالا

 ْ ظ لولا بالا ىفاهاصقأ اهات نتنأ أوهوُءاثالا نانسآلا ىندأ رءاهقفلالوقاذه ىلع يل

 لجيلاملاف مت 0 :و رامانرك ذامةعص ىلع ليادلاو لاك غلا يلا ررشلا لو

 ند نونا :ب هلوق ئعم نأكل ريشي اذسهفادعاصف رايب عدا ىصَصأ الاقف ةرعنا

 ةئدبب اتت لوقف رثخالا ةهلا نم ىلا اطخامأ او لاق ءانث الا يدار نين ىلاااصغلا
1 

 ىأم اون اوتو بعل مد رمل اوذوقيالو يصتهتايتوانسم تناذا

 هاتثآلا فالخلبالا ننال و انقل و انوم مطب :لامهانغمانااضيأطخانمو امل معي

 و م 0

 ىشعالا تهدشنأو ةيئاثلا ةنسلا فكلذو تبنىأ ةقانلا سيدسنسأو

 نسادقاهل سيدّسلا حن ك..ِهللاف تطب رات
 رس ست نص

20 

 العلا لاق اهمارك ارايمامطما ف كمن اناا ةقح تناك ذنما هيلع مق كوشي

 ه ود هس

 نمأدقسيددلا ىنح هيَ #* نسا ديو طبرق
 #مم

 اءاونأ فنا لاقفا رئارت دف بطن هنع ىلا عت هللا ىضر زرع ثد دح ىفو انني أى أهلا اهنسنأ و

 قال



 3 (ناس) . . نونلا فرج *« نيسلالضف

 نائسألا عجاج اةنسألا فدسع ءوبأ لافام_ج ىلع لدي ظفالااذهور ودتموأ لاق اهئانسأ

 نسحأ اذاامم-اصنالرخضلا نمهيعنتام اه ولع أ نسأل اوطعأ هلوق ىدعم ىرشخزلا
 سم سوم

 اذعاهبعانشمالا ع وقو ىفةسألا كلذ هيف ةرغت نأن ما هبل ضيف هنيعىف تنسو تنهار

 ثدي اهتفولا : نماهو: 5 اىءملافن نجا ميرا دارداتس عع ةنييالإ ا رلاال

 ثيد-ىفو ىرااوهوندلان ا نسا تاوذاوط أ أىأن سلا نماهلظخو تاااوطع 04 2

 عضو اع رتتا هون ذه لاقي وامان كتان اباكرلاوُئكْما باج

 287 ىمدو

 ةماودنس هيئثهش وهلا تعرب كْناتنسَع هللاقي ىلا نَهْلالاقو انا

 ةكسلاو ةنسلا هللا ؛ضرالا شرحا ةديدحاو ةماقاةمألاو هولا ةروصلا سلا ا

 نسلط لاق ؛هنمىربلا عضومل-ةلان سو لااشيأ [سوفلللاَش ودك اولا هعججو

 الناب وه عر 3 - 0

 تر اب نسلجرلاث سوم و نت فروا هو كلت

 ىلعهسأرز نقولا مسا ودر رزق بش للا نو هنانسأت ررمبكا ا رلا

 7 ءنسلايرب_عيدقو ا ذ مون نمو مونلا سأرنمةبح ىأبو سيل كاملا

 اريعب فص يتلا ار وعالا لاف مهريغ وسانلا ىف نوكت معلا ناو لاق اريغلا

 انس دقو ن سلا امال * يلا َملا لمني رك 5 :
 و دفع 5

 مو عيقجا ذا ىعأرعبلا نوكيامت ثان همس نأرغ نانسالا سعب سد قودارأ

 ماشهن بل وجو لاهاذهلو

 سس دحيم اعلا 7 يمُناوَعلا بر اركشأم

 رعغالنانسأاهعجو نس لافبعذي م دنت ئادارأهنالٌوسلاف اهناودك ان اود ىءامتا

 باش ىلاىألاك قس دخ نيماعلزابعمالسلا هملع عش د>-ىلاقإ ريثالا نيالةب ,اهنلا و
 د مو

 ىأيى له أن انس ثْز واجو نام عشب دنسىفو م لاو لقعلا ىوقريبكر معلا سدح

 انس رطوألَنَرإىذْنباثيدح فو نا ىفل_ثمناك اذانالف. نس نالف لاقي مهراسعأ

 ع 3 2 رلا ني 41 رشالاو رباك الا هوو انسأى وذدي ربهسعك برعلا

 دح لعثلاق .ةصدةس رعهنماّمسريك أىئاذه نمُّنسأاذهوْن مو وفانانسن يآ
 ا

 باكر لا اونكسأة بصخللا ىفمترس اذا لاق لسو هملع هلت! ىلص هللا كور نأهتلا دمت نير است دح ]

 اذكللا نيسماعلزا.هاوق
 لوصالا ع بج فلزانعفرب
 هلمكتلاو بيذهلاك
 ثيد_>ةفاضاب وةياهئااو

 ةياهتلا نم ةضسْنىفالا نس
 عم نيونتلاب ثيدعح طبض
 ةعاجلاكىرخأ ىو عسفرلا
 .وعفم وأ



 ا - ل
7 

 ةطسن ىذلا نيب يع هلوق
 عصأ انيديأب ؛ىلابيذهتلا

 ههعسصم هلأ ندأو

 ديدشأا لك الار لا ةلوق

 ىلاغهدلاو دملا هطيسف

 ها نيسلارمسكي امهريغو

 ودعم

 الينا 00 بن ا راب ا للا

 كاملا ناتاكتار زال ناممألاو لاس مءالا ىارعال انما + رقآلاق اهم نسق ا
 6 سد موه مو 20
 0و واو مئارن ةيعسو ناسعسو نانكسو نعل نابكاك ماهيب 0

 مانتاءلوقت مانسصالا ةدّمعنمةقر ذطميملا خا دو نيسلا مضي ةينمسلا ىرهوخلا نون دره دولا

 | ارحل ةفقبطقو قروش ذنب شتعنلاو 22 0 وقوركشلو

 اس نسل ( ننس لاهت هش مود تغنصا م تشالسللا نْمَمّنمسلا شح .وبأ

 دست ان انينامكما فو أ ىأر اضن -كليتاالت بسلا نسون شرضلا نسلاهدسنبا

 لهأ نملتقال-رُكر دله هما خلال ورى لوقو ادبأاطقسنال سو بالو ىنعب

 كالو دنخأ ل فم هو قلاقفاهلان ا 1 "دابا اهلكاه رتعان د قيزاقوأ وأم 1 ةيلاعلا

 0 لِيقانس * اهل بلا نسكن اخ

 عادا هرب سأ رالف مالض * ىَردلاوثلرا اذا مف
 ايل -

 ادب توهف طق تل ىلتاو هني قلي ىذا اوه .ل!نالناشت ىهىأ ىللان 2ك
 م

 وهوةتنسدل ةنالث شرعي بضلا ناو عزو لال حنس كسنااللشفملان 3 قاسللا كو

 ثيدااىفو ةقأونانكأ ] ونقل ئمةردان 5 6-5 55 86 واربع ص رالاىف ةبادل اوطأ

 | قىرهزالا ىحو 0-2 رئاساذا دانس بكل اوطغان بخ فت :رذاسادا

 ظ اكون ثيدحلا كاكا عرا انس نبال مال لاننا نقدم دهتلا

 نانسأو نسل قي ةنسأن انس أعجب و نسبشعلان ءرهداعرتو لبالا هلك اثامللاقد نانسآلا عج

 لوة:برعلاو لاف ناس" ني عجبتسآلا ديعس ارو تلا كرما نم

 كر ىلءاهل ناس حبلا نيكسلا دخن نسلاىو وقام اهي وشبك ا رآها ىلع لمالا نسد_صدلا

 | تطادس رركا ىف تنسادا باك را كاذكو ضخلا دعبل ماك وللا

 وشو لاف ةنسأ ناسا عمم وريسا ىلعأ اسئل ذنوكي ىراساتتب اصألذا كلذو مهاوزنو

 وبألاك ةقفلاوهؤ نس دن مسالا ناّنسلاو هنا ىلءاوي قنا نعول ةسرعلاهحو

1 

 ىورو نب عمصىدنعدسعوتأالاق ىذلاو لاق رسفاعف امسح ا هدم د يعسول ًايهذروضنم

 0 سس اوربت تستو زو هنوف ديدس ثلا لك ال نسا ارفلا نع

 عم مئانانسأ ىف ءملا نانا عضل ادا نس اق قوز نما مويلاّلب الا

 و وح

 هب وةيوةس رعلاةهد نم هج زيف عجلا عجب ةنكأ مناك أور كح لاغباب هنس انانسألا

 د عم 4



 . اك 0 010 ا ا للطلاب الإ يرجح تاي روع

 1 (نعس) توبلا ف رحب ننسلال صف

 هلل سمقق لوتنو للم كدا هيرو هنتعت املك الاو ةراكب ايف نومك وق

 نينا هلا نوحي موق موفر مهو نيذلا مث ميفانأ أىذلان رشا مريخ سو هيلع

 ةلومه7” ع

 يو هو نمل رلوقي مونيا 2 لس وقاو رعرخ !ثيدحىفو اودهشتسان أل سبق

 ةراخلا هل اقر ل ةديجة م ه-صضرأو كلاريخ ناكمل د هريغىفا ده ناكوأ هْطي ىلا هعبصاب

 ىّرمملل نوكيدقورق رة ال نعل ودب لا السن عسا ونيل الس ناو تدنلا عشرتىلعةي وق

 هاىزعمرت ذو س قلو صالاق
 ايو عش يغلب و ل داطقأ ان د

 وهف انمي ماعطلا نكس ونا ونارهطو رفتوناد ودبل ثمان ونوم ونس عيب او

 لاقو هيهيسلو نوسلانوإع توهم

 يو وهسه اه تمحو أر صاوكناوخ رافت مَ

 هل اوقك تأ "وتدعى تو هاته ر اوهام ةرج- نب ىلع لاف ى ربزبا لاق

 هد وزد

 رعاشاا لاق ماداذا# ل ني يارد هريئاندلا اهيف تنهراةيدبع#

 و و 4” هس

 بك اسا اهقووارةوهقو 3-3 نهارم_هلم الاول

 سس هدو 8 هع <ق- مص ا

 سما ف بلايه تمد اذا هتتسسونهسلا تل نوتات
 و يق م مج

 نمسلا «_هدنع هك موقلا ن هماونيلورعو ذى بالو رهان لحرلا ياك نهود نماسل جدو

 سمو ع.هدفهع م < 6 مام
 ناعسلاو مسهل بكون نأن سلا نوبلطي ىأن ومدن اَواجو نسل مه دورانبه م م و

 فرص مسلا نمهتلعج ناو فرصنا نمسا عا هيما نال !ىرهواسا نمسلا علا

 زارت اكو -نمسلاهتمعط اذان وتلا

 2 تاني دعب 7 هجن دما رضاح ام 4
. 

7-6 - 5 
 5 س وه

 هنيضتاميعرو رست اذ #3 هنيكمتي راجل انرص

 ير 2 مد موس مورد

 هبل و و رحم #3 هناك اف

1 72 ٍ-- 

 ضرالا ىف: _:كمةنكمءاملاىرجتان.عديربةيراج دوق ةونمسلان هازل نم وهدم ىأ
 َ , وشم كك قا هنأحابخلا ثيدح فو ةيفئاطدي ربلا سلا ولزانلا اهب مسد رسَساذ

 ع هلي نابل و الياقاهذ ربكالوت وع هناديعسْة تنعلاقفدي هي اهيا ةتيج سنلا#

 رءابشلا لاه ديدشتلاب نامت الوىرهوملا لاق ادجاو ىانمسلان روكيدق اناس دصاو



 ىأ ةنيسم ةأماهلهلوق
 ةلوسمو هل ]وقوم رك

 اذك ةمظعكىأةب ود الا

 يعمم هأ دج اهطيض

 دنع 2 4 وتد نقع هل عاام

 (نم“) ثونلا ف رجا نتسلألصف مى“

 ا 1 5 . 9 هس ٌ 2 3 7.٠

 ا نكا ادملا ةعجو بلص ١ ىلا ول العفوهتن ول رعلا عع ناكسملاامأ وهقرمصل سى ةعقملا به« عس

 ناي نالفوةشحولان 5 مأن هناك ةنكسمونلاد نع ه-ولاة يطغت ليم نبا ىلارعالانيادلأف

 نكست بدمحنبا لاق ىرب نبا لاف فاكلا مزح هلوقد ىمدالا ناكحصمو ىر هوما لاق

 ناكسالا رب رحلاق 0

 عدو دع .ِ

 ةغانلا لاق عنرنم يكس كي سام

 ةس

 راسب نمسا ىلعو 5 زاك سرا ىلعو

 ىء هسو

 ةنمزلا لعوتيبلا ذه ميك رزاق ايلا ة غنا ارعش فب رعل نهج رغصم +صمنكسو

5-39 

 2 ناس اهيلاذي وسنمةيا كسلا ةرطلا اد مالسلا يلعب نب نيل اكن تمر ناكسنم
 - 0-1 مده

 ادعهودعىفنءلس (ن) لجل حام رلا نال_آلا نارعالا نبا الثلاف سّدهتلا
 م 0 - و .«سد

 | 0 مالها اولا هلا ضيق :نمسلا 4( نع ( اديد اودع

 دل أو ىارعالا نبا نعةناعسو

3 
١ 

 ظ مدعو د 5 54 ه- و م

 1 : وربك ىلع مال.ال ارفعن و 4 #* ىقدساكسوانا وجت دو

 ا
١ 
 ا

 م

 مم دم

 2 ؛ولْدلا ا *» انلفاتناهساهانم ٍر

 اهتديط انعماولوش , !و هن وسلا ا 0 اوني#عب دو نما :وئواهتامس آوطاهانيكردار 1

 3 -_ مسو ع

 ةهإ|_عحمنعمو نعسادقو نعمل جراذ_هليقة قلن رمسلا ناك اذا ىنامعللا لاعو نامس هنع
2 

 عوض 6س _ كيمو 0

 لعبت مى أيزتالو نونة قلالي بلك ن م-لثملا ىفو هريسغ هنهسو نوسلو انيه»

_ 

 لسارلا نمو ةيوذآلةنعسوةنيمتة نمنع مهضعي لاقو اراَرغاهلعجتالو ةنيمتلبالا

 ةةسوعق 95 وو 00 هه سمس س7 هءهو

 اي انوع مهف مهو يئاومتزمم وفلا نعل اوه.هوو أ أانمهس كلم

 2000 رة سدو سل سسرم

 ماعط قامت دسع هزهستساو كا ذك هدحو وأانيمهسيلطئثلا نوستساو انمعم هن دح وأ

 ثيدحلافو ّة ةأرملا هيه ءاودةئهسلا بيذهتلا فو نلاذضتيءاودةّنمدلاو مسجلا نهم

 ءأس لا هب روستتءاودوهو ةمهسلا نامعتسي اللا ىأ ماظعلا ىفةرثف نم مةمايقلا موب تانهسملا ليو

 موقنامزلارخ 1فنوكيلاق لسوهملعهتتا ىلصنلا نأثيدحلاىفو نعم ىهفتتتسدقو

 هام لمقو فشلا ن مم يف سدلام ثوعدي وريسملا ن نيس

 براسملاو لك ”انايقومرتا نبع نوم عم ل بقوف رمشلا واول لالا مهجن
 : ءءء

 5 ىيي مادي قصسا ند عضوو نءسل امييفر ةرهطدورخآ ا!اثندحيفو نمسا بابسأى هو

 موق



 ا ولات ل و م

 0 (نكس) نونلافرح * َنيلالصف 008
 0 ل

 هدد عاهة مم ماقم ماكل هاهسد

 اوس ًانيكمراصاذا نع اي كسو لدنو عدمت لشم عودة

 ىوذىأنينكسمموقلا عبصأو لي ست ىنامعللا لاق ةعردملا فعردمتاولإ دئازلا

 ىل املا | ن نع عرضك رلنك سنو تكس أ دقو انبكسم تنك اموانبكس ماك ام نحو ةنكسم

 هنأ لسوهيلع هللا ىلصىنلا ن ءثددل ا ىو ذل ةكلاو هق عض اذ نفوذ نموه

 ماو حس و -ه< و عفو ء هد هو # جوس 17ه

 نوكساا نملعفعوغو عضذتو لاذت أن كسعهلوقو كبدي نكست ىصملللاف

 رثكالا اوهو نكس ساسقلا ناكو هدم -لعشمةنكسل او نوكسلا فرك لص ىبتقلا لاهو

 تناك م يهلك هيوببسلاكو عردت هلو عرد عياش مو لهفة فرحلا اذ_هىفءاجهناالاعصفالا
 ددهم مموج هميمو قنصم مو ددعةلوقت دعم ميدو ىرعم مال !ةديزع ىهذ فرح لوأ ىف

 ميلف لاعفو ألمان ىلع جاما ليعشموأ ل عفو 1لعشم ءانن ىلعءأج اهفاذهو روصتمو لاك

 لا فب نيكلادسأ يعن مقا 35 11 ىدوهبشأام ود د اوداهملا ودهلا لثمةيلص أن وكت

 قالا اذن" يقبل يسرا لات لبومبا هللا ىلص ىلا هل هم ممل ةنيكلاو نيكسملا

 ةيكسملا نمل حتفاوه نبل و مخ رلاناكشساوا- وهسيلعهللا ىلصىنلااهدقفان 5

 افهلوقورداناذهو مهب رااواكتساامز زعلالب ريَتلا فو افا اتءافمنبع ةكوح تعيبمأ

 اهل هلوقكىف لا, ىف اكلا ةحف تّد-ةا وكس اافلصالا ناك اوعضخافىأ مهيرلا كج
 ١ مم 2

 5 دعو 2 أو نكسلاَق» فلااظلا ةحفف تالت دارا ناش نائم

 الذواعذخ ىأامهتوب ىفادعقواناك ساق ىامحاصامأ عك دب هد وثيدح ىو لذو عضخىأ

 2 محم *لا ىفنيعلا ةكرج عارشاءاجام رثك ًارهدسنبا لاق نوكسلإ نم لاعفسا ةناكشمالا و

0 

 وبأل_هجو رولا ول ودأ 1 هلوقكو فلاعابلاة قف تدم عسا ىأ ِبوُسَعىرْفذنم عاش ءاوتك

 ىنخأ هنال كاذب همشف قخليلذلاع ضاخنا نالحب رفلا نطانم 3 .وه ىذلا نيكلا نمىرافلا ىلع

 ظ  ةزعربثك ل اك هنودوّرملا فرب ىدعتيوهو ناسنالا نمنوكحرام
 مدو < مداه

 اهنيكتسُت قزامف هلهجالو ةطقسّناو صيبا كيفاودحو اف
 و © س ا سل

 نمج فلاب هلا نوكسلاوامبتونكسيىأمهلن 5 الصنامهلع صولات وقف حاحزلا

 رعاشلال اك ةفوكلا ضرأ نمعضوم قو قاكلا سكب نكسئلذكو عشومنوكسلاو لا
 ةهددومده# #5 2

 هعبجتأ اوةبصملاونك سمو زر 3 رلانا

 (رشع عداس برعلا ناسل - ( ١١



 (نك-)

 هريغ صلال ارةفلدعوضخنا ميسأدانأ الرةفلاءنيكسملا هللا فصواذهلرلذلاو عوضالاوهو

 | نيكسملال عج نأ ةحاذ-هفو رقذلا ةيرثكاو ةيرتماذام كسموأ وأ هرقما ذات: لدحو زعهلوقي

 | ناكسملا لعج نم ةحاضب أ هسيفو هرقفة تسل بارتلاب ؛َيصاىذلاو هو هن ةبرتماد ةوشلإلاعأ اوسأ

 دقوريثالانبالاق ه:مدكو و هاعالائىثلادك و يالورمفلا:هلاحدك االول نءالاح لصأ

 ةلذلاوع وضللا ىلءاهانعمر روس هاك ولا نكس ١ اودنكسلا ونيك اسكاونيكسللارذ دزركل

 55 الا هيَشَت اذا َن كو سفنلارقفةنكسلاوعضخاذا ناكّسماو ةئيسل لام اولاملا ”هلقو

 ىلعةتكسملا عقتدقولاق ئثلا ضءبهلىذلاوهل ببقو هلئثال ىذلاوهو نيكّملا عجم هو

 نيكبملاهيوبيسلاكرقفلادربلو عضل دارة نيكسملا تقدَصاها لاهلي ثي دح هنمو فعلا

 فازت نكمل هتررعل وقنا بمحل ظافلالا نم
 ٠ عفر ولدنا ىللءّزازوعدقو

 ىعممانعفريخلا طا هظفا ناك ناوه.لع هللا دج رت كلذعم ضال قشور وهرامذا ىلع

 اذه وماللاو ف لالا طوقسمهوّيو لاخلا ىلءنيكسملا هت در حل وقيس نوب ناكولاق ءاعدلا

 | فيرظلا هقادن»:تررهتاةلاذ_هتاقولو ماللاوىلالاهيفوالا-نوكيتأزوالهنالأطخ

 هتر رم لاق اذا هنال نيك سملا تقال اق هنأ ا ا اوافيرطديرت

 نيك اوهى أن يكس هل اوقو قجأهنأ» ريد" 0 ًانيكسملا هنااضدأ ىحو هتمقا لاف هن أكف

 نة ل نرد وسسلاف ةنيكسمىنالاوا اهرب-_ثو نا مسسا نيب ضارتسعا كلذو

 ارش طبأتلاف ىناللاضيأ أزيكشمءاجدقو راثكأالا نعم
 2م اه ضرس هم هم

 نيكسمرادلا طسوأو رح رك دب ضو ن عالة ٌنطأدق

 نوريتفل اونا ن نونبكسم تاقتاثنا ونيك اسمعسجلاواهب انتم قثناامحرذلاىنع

 نوكناغا اوريسُسُلم 9 ريض وك دحاو ظفلبثوملاورك ذملل عقب العشم ن أ نعي نسملا اوبألاك

 اهوهشةغلاملاهءاودصق.لو ثنوملان ونعية نيكس اولاهالف ةغاابمال ةغمدلا تمادامكلذ

 كلذاولاهاغاو اضيأن ونيك سوك اس هموقو نونلأو واولا,هرك ذم عج غاس كلذلوةريقفب

 ردصمةنكسالاثمللا ةنكدملا مسالاو ءاهلا لود ل جال تا ذيك ثانالل ل. قث نم

 هللاهنكسأ لان وانيكسمراصى أل جرلا : نكسءاولاه العفم_:ماوقتشااذاو نيكسملالعف

 فعشلاو ةلذلا عع نوكيدقو ري-ةفلا نيكس 1! ىرهو1ا لاق 0

 وهو لاك لمت ىلع لي دنملاو ةعردملا نمل دن ةوع رد كاولاقأ نكست لمار كلاش

 داس



 ا ا ا لاا ال ا ا نو عل ا ادن ا دولا
 ند و و زيك م 770 زينا هدا نيرا 5 / يا ا 7-0

 "1 (نكس) نوالافرح « نيلالصف ه 1

 برعلا نريقفلا نم الاح ملص نيكسسملا نأ ىلع كلدياممولاق" نماثلاو عباسلاو سداسلاو ْ

 هنماوتبف لجرلا نك ءاولاف مهنا ىزتالأ لاخلا ءوسىفرشفلا ىهانتل رقغب مسنتلو هب تمسادق

 د ا ا ذارية فلا ىف كلذاولعني لو هز ف نيكسللاب هيدشتلا عم للءالسعف

 ةيمستلارث اق لاخلا ءوسفهسهانناريقفلا مسا نع سنو لاس ىذلا ىارءالا َبْعَراَذ_هاولاق

 ىمدالاٌلوققفاوو كلذالا دار هنظأالو لاك هنطو ودموقنعمدعبل ل لذ هنأدارأوأ كُل

 لاقو جاما ييمصلانيكملاوةنامّردي ىذلاريقنلا ةداتقلاو ىفاشلاّل اوفاذتهىفةزهب ناو

 بهذ نمبهذانهه نفل سي ىذلا نيكسملاو ل اسدال هديب فدعاقلاريسةفلا »#ج-آن هللا ةدابز

 ىطعشديرعشيالولأالربةذلاو ىط عقلي ةنالريسقفلا نمالاح ملضأأ نيك-سملا نانا

 وحنونيترغلاو ةرقلانهموي فتوي ىذلاك ئث رم عيش و هفهلا ؤس عانت مالوأ هستنب هموزلل |

 نيكسسملا لاح نمدسُشأ اًذاهلاق لاؤسلادهءهتفاراو + وحوءام ىلع ةظفاحلا الو كلذ

 هما هدرىذلا نيكسملا سدل سو هملعمتنا ىصداوت كلذ ةعسبد.ددو همطعي نم مدعيا ىلا

 نمالاحأو سأل سيال ىذلا نا ل ءأف ىطعمف لن طشيالو لأسنال ىذلا نيكشملاامناوُناَتمقَألاو

 نمالاح لص اذا نيكس لئاسلاوهنيكسملان أو ليال ىذلا اوه رقفلاناتيناذاي لئانلا

 ىذلاعوضملا مدع نيكسملا نماسفت ف :رشارعفلا نأالاارضوتقانهنمتش ار اوريقفلا

 ىلصلاق اذهلوريقفلا نمالاحأوسأ اذ هىفهلاف ةنكسموأر عجب د قنيك لا نالنيكلا ىف

 نماصقدشأس انلا لامعتسا فنيكسملا ةظفل نأَنارأف ثيدحلا ُنيكسملا سدا )و هيلعدتنا
 نب ملا ةظفاف باص ىذلار قفا لذا لأبالنانوكت نأ ةظفالاهذ_مبىلوالا ناك وريقشلا ةظفل

 لاح نمد ةقافلاو ”هلَهلا فريشفلا لاح ناك ناوريقفلا ةظفل نم اسود 3ث ة هلا هذه نم

 مهللالسوهملعمللا ىلصلاه اذهاو حامل اريةملاىلصأو عضاسخلا ةغللا ىف نيكسمل !لصأو نيكسملا

 5و سوو هود 5 . 5 . ل

 نأو تابخالاو عضاوتلاهيدارأن يك اسملاة زف ىنرشحاو انبكسم ىنتمأو نيكس سم ىنيحأ

 اًنهنك لادا ري سدل و ريكشم هريس الءاذبراكلاعضاخ ىأنب ريكشلا ل زاخر كيال

 رّقفلا نملسو هيلع هللا لصدقنا لوسراند سدا عتسادقو ((مركملانيدمجاف ) حاتم اريقفلا

 تناكف ةنسفسلاامأ مال سل |هءلعرشنا نءةراكح هناصس هلوقا ذه نمنوكب نأ كعدقو لاق

 لك ذاخأي ىذلا كلل روج ممهلذ 0 هوضاننيكا اص مهاعمفرصأا ىف ولوعن نبك امل
 298 752 د9 24ه 3 0 عدو رس

 ةنكسملا نههنأنيكسملافلصالاذا ١ راكمو الة منيكسملان وكي دقوامصغ :رهأ ا قاهدجو هنسفس



 ش (نكس) نوالافرح + نيسلالصف 2

 ا اع سعوا 7 »مه. عع 0 د
 ىلالاحلاهد_فافاحلا نانل انولأ ال مهاوسإوهفرعت فدع !نم ءانع !لهاتملا هيسحع

 لوقلااذ_هىلاوىربنب لاق نيك آلا ن 000 يسارا ن نعام راخأ

 لهم ودالورقفلا هب 6 رقفلا ةفصب لات رمل و 0 قد ل
-. 

6 

 | تنئأف رصاا فنولمعينيكاسا تناكفةنسفسلاامألجوزع هلوقب كلذ لعلدتسا او هنمدكو أ

 زجارلا لوةباضيأ ل دّساو رحلا ىفايلع نولمعب ةنسفس مهلنا

 ةركسعالابلق اًنيكشم يأ « ريو مظعرج كلَ
4 

 'هد ووع ه 2 0 آخ 9و ى7ه-

 هرضخكل رم سنا |ثد>دق *« هرصن وهيععسما, «شرعشع

 ْ هنأمعز وعا رلاتيباشي لدتا و :هلءلقاأ اوهةءهركع هلوقب 0 ار ًاودامش رم هلناتثأف

 أ ريسقفلا امل اق هنال 5 هوس تناك ىذلاريقفلاامأ * هلوقوهوكلذ ةعص ىلعدها م لدعأ

 آل ولسة تنال ثلءاف دبسنل كرت لف لاكو هتيواح ىتلا لقي لوهتيوأح تناك ىذلا
 ايقفالا ذذاراصف هنمتّدحا|منأ كاع أن نيكسم نكلوريقفب سيلف لسنه تناك نموءلابع
 لو هتبولستناكىذلا ىلاع هلال ةيولري قفلت تشي لرعاشلا نأ لوقلا ابرج !ىنسعب
 || تسد كي غور ولاماناكىذلا فقل أل ونا اذهوهتبواس ىذلا له

 0 كلذكو ور ولاماذناك نأد- عد اريشف ةراص هي ىذلا هلاحو“ ستدت ا 1 ريوالامريقفللث اذهب ْ

 ناكنأدعب هت الما ها وشختلا هنا هتبوا- تناكىذلاريقفاا امأ هلوقفىعملان وكب

 ريةفالنوكي نا أحصيالام مصرال كل ذنافاهد دوو عمر بت ؤهن :أد 7 ودهم وأ مدع فانبكسم

 ادم لصق هلام وهئورت 7عما رشف نوكيال هنالد ورب ةولام ف ناكىذلارهقفلا مأكل وقف ةورث ا

 نمنالانبك مهول ل بقناك وهني واحد خو 1 ُك ,٠ )ىدلاوهتببلايف ريدةفلانا

 ىغاتاوهناريتفنكيملااذا ردم لا للا ريشذلانأتيث دق هنالاريقذ سبلف ةيولهل تناك

 انيكسموأاريقف نوكي نأ الا قم. لامنغن كيلاذاو غب س دلف ةدحاو نول هل نمونيكسماّماو

 نيكسملانااذممبتدثف انمكسمالا نوكي نأ ق لذ هركذمّدةنام ىلع اريتفنوكد نأمصيالو

 نمةقدصلا قه نمل قريقفلاب ىلاعث هللا أ اديكلذاو ةزج-نب لعلاف ريسقفلا ن نمالا ملأ

 دق هناكس دو نبك ابملاوءار مثلت ام دملا اغا اعتدا وقتلمأتاذاتثأوه ريغو نيكسملا

 سماخلاو عدا رلا كل ذكو يناثلا نمالاح مص ثاانلا اولوالا ن هالاح لص ىلا العش ممر

 سدا ١ و



 3 (نكس) 2 نونلافرخ ه« .نيسلالصف
 و

 ىلع سانلا اك رتاولاهومهفافرد_هم هريجاو مسادتنيملاذ اريد مسالا همفقداطبال لرالانالدمملا

 ةللتك ل اهو قنعلا نمسأارلارةمقاكلا رمسكب ةنكسلاو مهلزانمو مهتاةبط ىلع ىأ م هتاباَّصُم

 نامطلاوبأهتبنكو قرمتْنبا

 قوئلابمهامعلا قادت هطو « هناكسنعماهلا لي برص ١

 قووكعضاوم لئن رجسملا تعطقنادقن مك نك ىلعاورقتما لا مولا هناثيدحلا فو

 نع ىعأو مالالازعأدقدقنانأ تعي تاكمو همكم لثم ةنكساسمتدحاو لاقي ومكسكا 2

 لاقت مهتماقتسا ىلعىأ ممتاك ىلع سانلا لاقي و نيكرشملا قوَحن طولا نءرارفاو ةرجسملا

 يلدا انة وك رينا
 قرا دازَلا هاوفاك ن نطو * هناك نعمامهلا لي ذ يب بر :

 برشملا لاج رلا ماهم و * هناكس نع ماهل لوز نيرا لبفطلاعو لاق

 براوصلا ضاخما غارياكن عطو 0-5 نعءماهلا لد ز نيبو ةغباتلا اكو لاق

 : ئال ىذلا لمقو هل؟ ال ىذلا ليم مالكلا ىفسيلهنالةردانةب-خالا نيك يكس

 نالد_عباز_هوهّمكح ا ًارشفلا هنكس أ ىذلا نيك ملا قصساوبأ لاق هلامع نكيهل

 نيكسلا نبق رماولوعتم يعم لاهحرخ ٌرفلا هنكسن أ ىذلا هاوق أوقو لاف ع« قانيكسم

 نم قيطلا لش منوكسلا مى ءقموهوأيشانههنمرك ذاسسو عضوه فروك ذمريقفلاو

 شعب 4ىذلاريتقفلاو نيكل نمالان حا ريسةغلا سنو: لام ىرابتالا بالا دلما

 ريةفأىلارعالتلقو ساو لاك تيكسا نبال وقودو ريقفلا نمالاح ا وسأنيكملاو ههقنأم

 نيكملانا ىلعاود>او ريسقنلا نمالاخ ًاوسأ هنا لعأفنيك_ملبهنلا واللاقف نيكسممأت نأ

 ىارلالوقيريقفلان ءالاع أو سأ

 بسم رين لاعا ع بوح تناك ىذلارمقلاامأ

 نعىكورو سن نول اومك اذهىفكلاملوقولاق  هلامعلاقذ ةواهلعجو ةيولدرع-_ةقللناتيث

 لوقل اوهولافد ع نيد_ج بهذ هلا اوريسقفلا نمالاح نسح نيكل لاق هن :؟ئيدضالا

 مهل ن أو نيك اسمممنًريخافنيكا | تناكف ةنيلا امن لاك ىلاعت هلا نالاند_نعريصعلا
 ضرالا ىف نوعيطَتسسيالهقلا ليس فا درتصخأ نيذلا ارا لاقو هلم ىوا ف ةليفس

 هاذهو لاق مسهلزاستم ىلعمكمحلا فو مئكاسم ىلع بلعت لاقوم_هلاح ن محو مهتماقتبسأ

 رشف انيقرسفلا لطم

 نيكسللاوأ



 ل يول الع 1 تيوس ا لا نو مع فايف كاد

 (نكس). ٠ نونلا فرخ « نيسلالصف 1

 ءانعماجزلا لاف ومكب رنمةنيكسم#.ف لجو زعهلوقو راقولاو عادولا ةنيكسلاو

 1 ةماعو ىءوم ىدعو*ايننالا ثاريم هيف ناك هنااولاف هدمسْنبا لاق نأ اذادبنومك كامةمف

 لءقو لدا ارمسا ييلرعظلا ناك حاصاذار ولا سأرك سأرهسيف ناك هنا ل-.ةو ءارشصلا نوره

 مسهل هّللأ لل_عج ن نحل لاق انجا هلو توقد نموا سأل سأ أراهل ةّسسكسلا نا

 هللالزنأل وقي نمبرعلا نمءارفلا هس.لا مهيولقئاأوادبأ هنعن وريال ة نيكس ت وااتلاف

 : كيلعةّنيكْممااهللاق مسوهيلعهللا لص بنلا نأ لسيد >ىفو ةليكسلا نيك !!مهيلع

 ا ادا نك لوقو عبدو ل بلاي نسالاو ةعادولاوراعزلا ٌكيلعدارأ هيكل

 ةجرلاانههاهيدارأ ل بقومرغما هكر ْممفنبكسلا لاق هنأدوعسم
 1 تلزنثيدحلا فو

 || ةتينامطلا ىهل قوة لا ةنيكلا موضعي اقر مثلو :كئالملااهلمهت ةنمكللامسهيلع

 ا يلع هتك ل ْرآىلاعت هاوقوناسنالا هب نك.:نامورافزلا ى ملسقو رصنلا ىهلبقو

 35 رع فالك :رنباد_ثنأ ةنيكسلاون روكسلا هيلع :روقولل ل اوةةوم م وأدب نكته هلوسر

 0 عاذاماهرقمت ىبملكلاا

 ثيدح فو ريسلاوةكرملا ف فآنلا رَلودبكلا مكيلعةفر 30 عدلا ثيد-ىفو

 لوسر ب ن>ىلا تنك تراب نيديزثيدح فو ةنيكسلا هلع وتألق ةالصااى لاح وركلا

 لوزند_:ءةسغااو ن نوكسللا نم هل ٌضرهيناك مدن دسك هيف دو هم هملعهنثا ىلصهّلا

 نوكسلاورافولا نموه لةرمت ناسا ىلع كَم ةنيكسلا تأهب اتت اقفو ىنإلا

 امنااهربسسفتفل.قريزعلا هاك فلج وزعدتئااهرك ذىتلاةنمكسلادارأل مقو ةحرلا لءقو
 5-5 و 6 - 200 76 موو 3 8

 | ةزوصى هل ءقوءاوهلا 6 رلاك قنقرؤل>اه 7 اسوعم_ة نا تالا هجوك هحودلنا وح

 . 2 ع ع هَ 00 4 ,- . 2

 هيل انونكسباواك ام ىهلقو مهوادعأ مزه اترهظاذاف ممثو.-فموعمتناك ةرهلاك

 رعشي د<هبشالاولاف مال_تااوةالصلاهلعواذسن ىلع ىيومامطعأ ىتلاتان الا نم

 هبلاهتلا ل سرافةعكلاءانب وهنعهتلا ىذر ىلع دد>ىفو ةروك ذملاةرودلا نهنوك,نأ

 اهلريافنالو ديز فأن ع طيبا نا يقتل شلازم رس وتعب رف وةسيكسلا

 لحرلان كي و "ىلع يأ 2 ذتنمقاسكلان 3 ارم كلارةتبكسلاو" هليعقمالكلا لسا

 ىلعك ًامهتاعبر ومسمتعابر هدم (الزنو موتاكم ماس ىلع منكر رثو ةنيكسلاوةنيكسل نم

 مم اًوَسا

 ب سججم تمس



 7" (نكس) .. .نونلافرح « نيسلالصف

 عجبئاسسلاو مومن متم ايفهلوقو رّقيلا وءابظنا الد اناس اس رنبالاق 0

 فوه كسلا عشت: املا نا ى>حوحأمو حوحأي ثد-ىفو نحاصو س دصكا نكأس

 لمد لاقي هليبقلا لهأ عاج اضي أن كسلا ىفامعللا لاو تيبلال_هالفاكلا نوكسو نيا

 برعلا تلاناسبدوديغول هأنمهب تن اوبل تكا مكْنكساواوبعذن نكس

 و - هو 9و

 اهيلانكسياجنالتأرل م ل ااو كسل للا مكلل_هجىلاعتهلوقهنمو هبل نكسيامل كسلا

 نحارلا لاق نك ابلانكسلاو
 عوض .- 0 8 وم

 نكس ىدلطو* فدىردذملا #3 نافل فاق نداوف#

1 -ٍ 
5-0-0775 

 3 وشو هيلا مهسفن أن نامه اناخىابكضراانبعل مهل ثيدحلافؤو

 نكسلاو لاه ارك الب الزنماناسنا نكست أ نكسلاو ناكسلا كسلا ثلا فاكلاونيسلا

 ىدسهملاث ,دحىفو هر ا نك اسدحاولا تدبلا له لامعلا

 موقلا ماعطوشو للا ةلزنع وهو نكرم موف ىأرالا لهأّنْأثنوك. ادو علان تح

 لاك اذ_ه نك هناكملان ال. نكس ول ليقف ٌتاوقالاناكسآلا وهلع نولزنب ىذلا

 حوال ريثك ناك اذنكم قرم والزتماولزثأ ها ها رالركسلاُل

 هوو ريو

 م ا تقل ب ا لزاوعج م كلذك نعطلا ىلا

 ير اذا قست يراد لاش ماا وزرلااهك بى نك قل

 مد

 اهيقة ياه عرفاراد فرط ذالجرلانكو اهبنوهلاَن ا مهرادلا اكسو هنكسي

 ةانقفص لاف رانلا كيرلا رك لاونلجا خابذنص لسوهيلعدتلا لص ىلا يمني قنا

 را «ناهدأون ؟تباهماهأو نهذلاورانلااهمعت
 0110 ول او 56

 هلظم دقو نكسو ٠ هلئورب اداوسملا * 1 رولبللا ىناحأ

 ِِب ير ل هيا وقتنيكستلا فارعالا نبا

 ب راخا تدمسدي و ةنمكس كاذكح ناك اذانآنالاو عي رسلا فرةلاراجلاوهو نيكسُملا
 ناك نرفض تاما عملا اضيأةننكسلاولاه ةّماكسح وزلا ةغ خللا 0 ا 1 00 لم ا
 داودوب لاق ىشحولاراجلٌييكلاومَئامدتي اف "راماخلا

 9و ةدءس

 الاطتلا ىارثحاعنيعو * الباب ناكسسلابر ءد

 نكستنأ نكسلاو هلوق
 ىنئائاصلا هطيض ملا اناسما
 فاكلان روكسونيسأا مضي

 هرك ذي لو بيذهتلاو لصالاك
 معو ها دولا



 . دا ا ا ا شا ع ا لل لل ا

 ل منعا ل نوتافع . نيسان
 ْ هملع بلاغلاو ئرهوجلا لاق ءارغل اههههدق بلعت لافو نيكس ثدنأت عمسأل كارعالا نبا لاق

 ْ تينلااذه + باصنلا قيوم كس * هيفىذلاتدملامتاحونأل اق ىربنبالاق ريك ذتلا
0 

 5 مور و -

 | ىربزا لاق سأرلا جوس أترك دن وسلا اف ثيدسملاىفو اياك هفرعتال

 هديسنبا يشل قدروا ذولادلا باف ٍبرهملا ف يلا نباهركسصذ
 لاك نيكسلا ىفةغلةَنكسلا

 نسم وم ه2 ه- هس هٍ

 1 ىَربِسِْنركنما عباصن #3 وره افسس عم آنك

 || ءاهالب د روهشملاو نيكتلا فعل ىه ةنيكسلابىتياهتطب قَال لا ثْعِبْلا ثيدحىفو

 ايمنانكصا مشيدا اذهيالا نيكس, ت عمنا 4 -ذع هللا ىضر ةريرشىأ ١ث ددحعفو

 بوةعب دشن اهلوقو يدل

 مف س 2#

 نكسملامداهوعلوأو 0 نكن ىلعو لساولمزدق
107 2 

 00 اكسل مني وقو سلا ناكساتلا ل دبا نكس ىلعدارأ ديجابالاف

 ا | ل اسانا لالة ومى دنةرخالا لاف نيك كش امو

1-00 

 ىعمىرهزالا لاو هن هي ارطضا نكسىجح كذلا تحد نمل يف نيكس اادي ردنا 10 اولاىلا

 ه.- -

 هدي رغنل ىغمللدبر غال ثمو نكسد ةفتامءى* لكو توملااهن :؟سٌ ىأ ةصيذلا نكس اجنالانمكس

1 < 0 

 ماناوكسو قأسز 00 ناسك او صالافد-اذ ايش عت ل جرو توصلان

 ”هلزان ةانرهدلارخ ا دع لهاالو ء ُهيوُكْسْنَلاط ا ىدعسال ناكنا او 2 ةزعريتك لاق

 ها هنكسأو شفخالالوق ىلع عجب ليقو عملا مسا ةريخالا نكسوناكس موق منك اسوهف

 سو 9

 ناك مهو اكتعالا نم مسالا أك 00 سلا ةئم مسالا اويكر اه تكس او ىرا دسك

 قكساضي أنكسلاو ىنامعللا لاقو ى رع هو 13 الباعض هودل-> رلا نكس نأ تك سااو نالذ

 تيبلاولزنلا نكسكاو نكسلاو نكسلاو يكس ىأ نكس مفكل لاقي رادلا فل >رلا

 براشكن كاس عب مس ءارادلا له أن كَسااو نم فلاي 0 زاخلالحأو ةردانةري_خالا
207 

 لدن ةمالسلاف برشو

9 

 . بوم نكَسلا قكءاود وسب 8 لغسالو أ الو ىسأي سدل

 ةمرلا ىذا ىرهوملادشنأو

 لدتا فاْكلاورادلا نع « اوُلَمَكنيذلا نكس موك امف
(000000 



 / 3 2س 5 كتان سنام ار دباصلاا تيتا ايوب دج يصر

 7 (نكس) ٠ نوتلافرج ه« نيسلالضف

 * نسل حا رلاهيحاسّماذا « دشنأو اند دمج قست بالم لاتنسو

 ةئفاستدح اولا هرمشةنريغلاقو هدا اكضرالا هون دست حانزلان نفاوسلاديبعوأ

 :َ .َ ية 737 ) /و -

 تنسو انوفسنةست عب رلاتنس نى. .هللالاكو ا رلا 7

 دشن اومياهادبأ تنك اذاٌنوُدَسع َر ىهو ضرالاهجو ىلعّتهاذا

 اربغأ طل رحاب لوف 3 وشل كف فاضل ميعاطم

 ل و
0 

 قرخأو هنعدلت !ىضر بلاط ىلأ نب ىلعل ناك ن عكتم فيسعوأ دبع 0 هيو مساةنسفسلاو

 نمةنيغسلا هب ثفامس عام هو ًانيسإل اهيا د ناك هنالةنيذس ىعساممنا هنأءالعلاوبأ

 نيساا تشب ناو 00 دشردمحلا ف دروو نكحجي ”نآك 5 وئط متاخ تن ةناقوكْلفلا

 رامأ !ىرهفلاز رك بالطو «لعهللا لص هللا لوسر ه#.لا| غاب ردب حان يداؤااقلإو
 2-5 م م

 نبا نعةصاخ بيذسهتلا ( ننس ) | #عأدهلل او ىلو الار دبة وْزغ ىوةشيدلاح 65

 ( نطلق“ ) هفيسس الج م. اذا لج را نقتسأ رع اشلارس اوه ناسا فارعالا ْ

 عماهرج و نونلا عف لايم نك ٠ نأ بش ىجنبا لاق بالا نمي رنة نانا

 (نكع سطالص-تاانقفاذ_هاماهل تاقو ةيموُر ىلعهتض هرعمتاحوب أ لاك واولا

 انيك رغهنكسو وههتكسأوهنكرحتهذاذاان كس رك ولان كسك طال للا

 ىعهف نكس ل سيقو تكس لجرلا َنكَسو كل ذوحنودربلاوزخحاو ع رلك نكسدقفأ هام لكو |

 ناك راهنلاو ل.الا فن كسام هلو ىلاعت هلوقو بضغلا نكسورطملا نكسو حبب رلاتنكسو تكس |

 لمنال نيكرسشملا ىلءجاهت>|اذ_هحاجزلا لاق و رابنلاو ل يللا فل امهلو ءانعمهلارعالانبا

 ءايحا ىلءرداف كلذكوهىذلاف هرتدموهةلاخوهىأ هتنراهنلاو لمللا فرقت اامنااوركشي

 ساسنلا نمنك اسلامنا لاق راهتلاول هللا ىف نكس ام هلوىلاعت هلوق فس ايعلاون أل اكو قوملا
 وم سوو

 ةنارري-1ادسعوأ قلل ربع قارب اجياعأاو الر رسال نكسولاق هما ابل
 سمعو

 بٌئدناكسلا ثدللا ناااكل ٌناكسلا فدل اورعوبأ لافو اضيألوكلاوهو تاكا

 ةهآ اءعو سل بس

 ةنيفسلا ُناكَسو 5 دعصم 0 ا ف رطل اوقدنمو لدعتههىلا ةنيفسلا
 سام كم

 و ذئةيذألةيكسلاو 0 ارطضالاو: كحر 1٠ نمديعنمةنيغسلا نكمل درع

 باصتلا قوم نسم 5 قاد ما رعاشلال اف ثنونو
 ست نيم

 ذاق ىلعزيكس كاذف » ا وادب هفاانَر 3 بيؤذوألافو

 (مشععداس نرعلاناسأ - ) ٠١

 تنفس ىناسعللا لاقو هلوق
 ىاكلعورصنهيانزملا عررلا
 ىف كلذكطبضو سوماّقلا
 هويام د هأ مكحلا

 لا تنب ةنافسوهلو-ق

 ىفاك ةواوللا ةنافسلا لصأ
 نيفاسلااضيأ همفو سوماقلا

 نطابف قرعل اك نزولىأ
 طاشدب ' لصتم ال اوطبلصلا

 نينلارس كب ةنئرسو باقلا

 ةددشا انونلاوءاهلا عفو

 ةردصش * ىلع عقبال ارصع رئاط

 بقوا هقرو عميجبلك الا

 ىناذمهلا نيسكلا نب ميهاربا

 انت نأاذاناتاح هنال

 ها هثيدح عيج تتك

 هبتك ىنانغصلا ىف هل_ُمو
 هسوع م



 ىكءاملا هحبو نةتاهمال كاقلا ةنيخَسلاو هئمرق نفد صلا هاريالثل ضرالا ىلءادملةمااسامتاو
5 ٍ- 0 23 2 2 1 
 نما ذوخأمن ك3 ولاقءاملا لقاذا لد لا نع ست اهنالةنيفساها لبق و "يل ءاف عع هل عفو رمايفت

 |تيمسلمقو تلوعشم ىنعم ”ل.«فلاحلا هذه ىف ى-وفراحلاهء تي ىَذلا سأفااوهو نئسلا

 | لعاف نعم ليعف ةنيفسدير دنا لاه اهبل ىأ ضرالا هحب و ىلعْن خلا ممالةنيفس ةنيفسلا
0 0 

 بدت ركام نا 3 1

 ان قد 5 هس لصالاءاذ رااح ومو هلوق

 0 ص ا اان الم 1 2
 :واعرخلاح ومو * امعو تحري آلم رهان تو مكملاىفىذلاو

 57 مدعم

 يفوت بكب >2 3»* انوكينأل الا لءرمدو حاعلالاقو هأ

 62 ور ل

 ا لشاد لو هبانىلعف نئاَقسامأدي وسس © ٍنيفس ىلءنوسودح ناك * ىديعلا بهدا لاك و

 د ءاهلانأا واعنيح انيغَسا وعجم مُث وبيلقب هوهمشأسعا اول !قاذه لثمىف العفن الدلع

 ' اهنتاسؤنمدلا امهم | او داح لي أنيحراموةر رماه وعش ةطقاس
20 

 ا سيلوهد.سنبا لاق مش كى أن غنا نالم مذعبلاق ةولقعلا ساغلانكلاوةفاتلا هتك

 أ ةمرلاودلاقو عاذجألاهب رمش :: مودقاضإ اركلاو نكسملاو نقسلا تدكسأأ نبا ” ىوقن ىددع

 ريسلا اهاضنأ ة قانا فص»
 و ماد هما و مساظ- وه 00 5

 نكسلاةعسللا دوو 0ك ادرقاكمانا مسا فود فوود ةمرااودلاوو هلوق

 لاق هلم قسم او ىنلادبت يام هلا ىرهوللا صنم م || حادعلا ف ىذلاخلاريسسلا
 لدي هظوريسلا لديلحرلا

 3 ١ د 25 ا 4 | 3 .٠ هَ

 ريهزاىربنبادسشنأو راك كنا لوقي « ندَدلاو ربما كك ف ىفَتنأو * هازعو ىناغ_صلالاقدوع
 5 م 822

 نوكت جيماقلا دوا 5 كلغ ا كد * نفسلابلأ اا عودُجتشك| انريض « || وهو ل.ةمنئال ىرهزالا
 و ء- 8 هوس 9 د ىن 5سدو ود 0 ىدبنلا نالعن هتلاذ عمل

 اف ب ؟لافو هنئفسواذفسهئةسل3 د هبت ردع هز ف سلام 5: لع فو م

 00 00 د يلا
 لءقو أ ريم ارا امنع بهذتى تح حددقلااهب يصب ةكمسدلجوأَتضدلج نمءانع ِثْ ةعطق نبال هنادي وارلا داجةج ًّر

 و . ' 0 97 مد 0

 1 ملا تاق ىلعنوكي وفاصااو ماهسلاوناحدتشلاو طايسلاهب كدت ىذلا كوسلا دل نفسلا

 ا دق فص ديزن ىدعلاف و

 8 و و2 ه©ء. لوس و تةدس< 1

 نسل !قيلتو ه.فكز 9 - ءأرد ىو ىرابلاه مر

 نسل كرباودلانَحع 31 ورع ماع ىف قو ىشثعالالاوو

 د ومو

 0 ب ايفدلاو ملهي دقو شيلا لاقز وزغلادعبن ءاهارباودةراخح ا لك انىأ

 اهدلج نم فوم لا غاوق ىو : هب رك دكم» ىل هو موطآلا دلجُن مسا ىل. ةونل“ قل



 (نفس) ها نونلافرح #2 نيسلا لصف

 بئلالا أي ايزاهيف محا دقهذبسهف لاق نايظتع ونامل
 رم

 لبوطلا ةيادلاونيلخرلا لي وطلا لبر لاقيو د ؟كاذرك رلواهل.ةءاسلا ةدايزونوتلاو

 با ارءاناوط_مالاى رهزالا لاف ر ٌةصلاٍةن [ناطسألا و هيما هسئاوكو نه مارا

 2م 5و 2و 95ه

 ريدتسسم لوطن هنأالاوأ هب من مدخن ى4 *نعسلاو نعسلا 4( نعس

 5 , ونايلض وفن ايلعفءايلان نموريطظل) دوكاف
2 

 .٠ه 5

 :ن دو: تسا

 مم

 ةيلابلا هب ب رقلا ن سلا تسلا كا ىلسالدلا سمي نوكيدنو همفذيتلعا 1 اوقات اعجاسم رو

 «و ووو م
 ل قراهم دلي راما سات ةداداوأ يرق نعسلا لبقوأ ”ياينوو دعا كالا

 ىو ديا: ازكاىف هنن ومس نيد ؟[ةلاولدب هس وهوا يقدر ماه 3 م "فوز رانك

 دوو

 دس ةريغ_صأا هي نرقلا ةنعسلا وكلذ نموه نس فلكس ل نم عاسب ترم ور ثيدح

 نحس عاو اهنطقواهلز غاب فةأرملاتلعحامبرو اهب قتد قاهفدس يرق نعسلا فاك واهف

 ثتدحلافو ةنعسوناعسأ أعمجلاو ل_سعلااهيفثوكيتو ءلاك نعسلاو 5 ةنصغو ن معلم

 هم مسدوو ع و ا اي سو هيلعهقلا لص ىنلا ىلا ةين الاب ناكل اسقف

 ةرفعج ىلا دفاقيطمانعستدرتشا

 5077 هبا قلوه لف قبطم

 هر جده 39 © تس

 براسكالئراتوبا ادقو #* قرقو نسما قدب,تحرط
- 10 

 تهاذملا

 891ه 9و6 -2

 ماكو ب وول نينا ن .نامأشاو نقارعبن اقر ةيفام تلو ايلا نمدخي نرعنعسملاو

 دولار وطلاق وف نفت للتلاعو أ: حسسلاو كلطساو ادي اياب

 ديت اذا رلاوغ ساو ناعم امها اهيذكمنالّدئلا ع ىهممضهدلاقو 9 وعس عم أو

 ةنعمالو ةنعس هلامو فو رعملا نَا كَدولا نمسا نعَمالو نعسه د ئءامو دلما ىهوةنجتلا

 اهلص أ ف رعيال يمدالاناكو نوما عكا ةموَْل ةنهسسلا ليقوريثك الو ,لقأ فلا

 نمترثكيلا ةنعبسلا ونيهلا ىلا نعملاو اهَقلَحفماسجالاراغسص ىلا نم ةنعسسلالبقو

 0 لدم 03 . 5 ع« 2-0 .٠ هزه 200 . 5

مسا ةنعسو م ردم نير امحعب هنعسنباو هريعو ماعطأ |نم هللا ةمعملاو هريغو ماغطلا
 لحجز 

 ريثالا بالاك نيناعساوجرذعالو ىراصنلا طرَشتي دحىفو ىراصتلادعنيناعسلامونو
.5 

 هدد او عجبوه لبقو بّرعم ىانريسو هو عوببسماب ريبكل امهدمع لبق فورعممسه ديعوه

 0 35 (( نفس اشبأماللاءلاقي و ةئيدرلا ةيذغال اناغسالا كار عالا نا (( نغس
 8 5 1 ل 7

 يداوم لاق ا ا

 مسوس 597 هن ةوو< دا

 قمل اًمصال نما كرب هرب #2 هنلطبض رالا نسيم

201000000000000 

 تب نب دهم.

 ناوظسالا ىرهزالا لاه هلوق
 بح الدن رابعا ار ءا

 نا ا رسل اوطعالا

 داز ها نوتسأ لوقت

 نم هنا وطسالا فاغصلا

 ىف ما رك نإ ءامسأ

 موش ولعل لبو فوق
 اك سكملابلبقو ]حلا
 هىىدعم هأ هريغو ىاغصلا

 ريبكلا مهد عملبقهلوق ل

 هفلاد_هعوه ىذلاىأ

 موودجماداز ىناغصلا فاك
 وذ افاضمنيسلا تفب نعس

 لج 1نعست وف رمد بأ ش

 قدلممو ها يي ا

 خلاذنعسلادازو ىناغصلا

 مد ىلع ةدحاولا ةمثدلا

 نانوقرعلا|ههفتدنثاذافولدلا

 زفشملا نمل دتاماضب أ ىهو
 ها ريسعيلا نكد ىل_عالا

 هعوصم همك
 م00 هي



 6 لا

 (نلس)__ةوناترح م تيدا“
 | الوداع رس نوت نا بوةعلم ءزولاب رسسلاكحننا ريشا 4( نبرم :( كَم

٠. 
  3 9وم همم

 رعاشلا لاكي دك ا رستو

 ا ا 2و

 ا 0 ماذا 01 اصيقنم ثم موقلا ى ىك عدا

 مدس هم

 اهرسدقو ص رالادب لمدتام نيج راسو ل ءرمسلا .(نح مسلم الا الأن رمسور تول اة راع

 «(نفرمس) نبق ةرس لاقي ا 1 2

 000 ءاولسيلا او لفارسونيفا ارسلي ىانقلا ناكل فارسلاونيفارسا

 سلا (نقرس ) ئماج اذه لعوهتالصأ ليا رس ةزمه نوكتد قون مس 5

 )م نيجرسلاقيو برعم نيقرمسلا بيذهتلا اهنقرَسدقو ضرالا هيُلَمدامنيقرسسلاو
 قلالي رطتاوطما ل بجو رهظااونيِلُج رلالي وطلا لحرلاناوط_سألا وثييلاْن ”رطاسلا

 ةيورلاق ةناوطمألا ةنمو عفت
 #95 بسب سه تح

 دش ادب الد لدعب 3-0 اًعَتعْاناوطسأ ىمس رح

8-- 

 فقورغمّت بلا ناوطساو كلذ مودو دو رعمةيرا ا ةناوطسألاو قنعلا لي وطلاب ددعالاو

 ل

 مم ”ًاكلذناسو. ةلاوعفاريدقت ىلءودو ةماكلا "اني لصأن :تناوطسألان ونودسط م ناطاشأو
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 ةملكلا هذهلريظتالو لاق ةناصأ ةئاوطسالا ىف نونلاءارغلا لاق ةنطسمنيطاس نووي

 وهلوةنش فخ“ الاناكو ةئاوُلال ثلا وهو ةسيلص نونلا ىرهوملا لاق م

 اذنه نونو فلا انثي وزوار توكمانأبجناذ هولاق ةئاوأذف

 000 ن دوكيالهلالْنيط اس ىلع عيبا شانك ناك ولو نال هفاوع وقلت لاك ن نوكيداكب ل
 5و م هم

 ١ ةتالفتااهتنولاغ ذن ةناوخلا لمةلوعا ةناولسا نا ىرهوما لوقدنع كرب لاقنبعافأ

 ريغصتلا فوسهأوقو حاف ًرحاخأ عما مهلوقنوللاةدايزلمكذيَر داك هلا وعفا تسدلو و سه

 قونيحارسكني طا ريسك.تلا ىمولوقل ةناوا نزوى ميلاف ةناوُممأ امو لاك سعت
 ه سو ه و

 مدعو نزولا اذه "نا اةلاوعفأممزو توك, تازو<الولاك نيدحي رسسك ةنيطمس ساريغصتلا ٌْ

 4 ه مرو ب مه

 طمش سلال نوف نط سستم ن شق مار اروع رمال ا رة انف ريظن

 تكل ؟امو لاق عراد وك موقك هاو زقيئوةماكلا نم مق دكا درعلا نال

 مقل ركن وكب داكتالاذ_هوهلوقىف 5 هدب زااؤاولاد_هبنونلاو فاالاةدايز نم

 /ةهو موو

 4 ا اوطسانوكي ناز ودعا ىلء عا ناولغفا همز و مناؤوفةعو ناوطظنع

 لاق
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 ف ةرعأالو لاف ناك كاقيدق هنأالادب ردنءالاف اهظفل سماه الارق يال

 دا لوقهنمو اه رخو تو ماظن 6 ءرجأاذاةيادلاتددعتو كاذتع

 اهئانن تتم اذا ىحح « هنتك وقوم

 سل بلعت لاكو ٍبيِشاعتلالئماهلذحاو ال الا نيحاسَلاو مضلا وحفل هلا, تنم ىو ربو

 ثيدحملافو نكس دون اضستدحا ولالبقو انوادحاوالءا لاك اهظفلن مدحاونيخاستلل

 ممامعلا والا نيخاسَتلا وذ ةواشملا ىلعا وصسعن أ مه أذهب رمسشعل لس و هيلع هللا ىلص هنأ

 نكشت بير عتن اضل هن اوبك ىف ىناهصالا ةزج- لاك ورعنالا نبا لاقت ذاق ن نيخاستلاو

 لاك مهريغ نودةصاخ متر لعهنوذخأي باولو" العلا نكسر لا ةيطغأ . 55

 ءاستلاو هتمسرافف هربا تحتل وهوري_سغت ىطات نمل اقف ثيدمللا ىف نيخاستلا ذءاحو

 نيصشلاو ةفطقل“ ةاصسم ىهو سلا دمعةغلب نضساهدحاو اسأل نيالا ةدئازدمف

 نيَطَتلاو قر دلاوه بار ءالا نيا هنما را هيلع ضبا عب لارعالا نبا نع ثارخم اه

 نداَتلا (ندس) رار نيك اكسني_تاَّصَسلاولاق ءاقلأ_ٌكلاو ةنيخسلا نيكسلل لاقي و

 همس 285 < 1

 ادت تناوُدئاَرَو هوان كس مضلا ند يندد ولا عملا وما الات 52-0

 ىربنالاق ظ008 لسوهيلعمتتا ىلضىنلا اهزقأف ةيلهاخلا ف رادلا دبع ىيلءاوللاو

 تيفو م «نداَسلا ودي ذو بي بالا نأ بجاه و وداني قرا

 وه رتئهالل داتا ةوتدبل !باجحةندسلاو هلدست هندس ميا ةثادسلا وثدسلا و

 ددسءولأ لاق ثيدحللا ىف جاما ةي اًكسو ةبعكلاةناَدسسو هلعملنا لص نارك ذولضالا

 لحرو  ةئاَدَسَنُدْس اندست لاب هئالْعأوا مارفواهرمأ ورا ملح نبل ا

 ماللا نملدبانهنونلا ل_قو 4 عب اوركسلانَدسلاو مدنا مهو ةندسموقنمنداس

 ظ ُناكرلا لاكلادسأف
 ناوى ذو نماعلاو آم » ناعلألانم ترك داداه

 ناوخأو ضاعن 3 نادسآلا ىلءاوطانامغ 1

 ىرهوجلا نكح شفيلو بامثلا نمحدوهلا هيلاجام نود لاو نادسألا تيكسلان با

 ندسو راسل نيدَسلاو مهل ٌنيِدَسلاورعوبأ جداوهلاّلر ل ىهولادّسألا فةغانادْمآلا مدس ذ»»

 2 ارساو نيئارمسا (تارسإ داسيا اذار َنَدسو هبوثلجرلا مسال ديدن أب وةعل م ءزلا

 نذستوناضستد حاولا هلوق
 سوماقلاو لصالاباذك

 طيضلا اذهببدذسهلاو
 ةيابهتلاو مكسحلا ىف ىذلاو

 نافخستو ناذ سد >اول ا
 ةانثمءاب وامهاوأرمسكب
 ليدنقنزوىنادلا فةسدع

 2 لوألا دو
 ها اهكفو ءاتلا رسكب
 هوعوعم

 هدر وألا ١ اوطانامن'اكهلوق

 هجولا ادهريغىلعىرشوللا
 هيلع صني انهام ةياورلاو
 : هيسصم ها ىلاغصلا

 ' هيايديوث ل حرلا ندسوةلوق
 سشوماقلا فاك رمصنو برض

 ىأنيدسلا ىناغدااكدازو

 ها فوصلاو مدل اريماك
 هووص»

0 



 كلامزنببعك لاف هلوق
 ىراصنالاىرهزالاداز

 ناس> لاو مكحا فىذل او

 .«ووعصم ها

 وه 3 و مَ د ب
- 

 .هتاطمارا ع مالا كنلع 00 ملبقو حلايب
 ١ 8 7 مارد .ِ ل

 ا ىهو ا "تاتا نعت ءفترا اقام و 001 قرص

 ظ ىةتيقَلاو ةنيضتسلا نواك أب ًارامئاوءاسكلا قوفو ةقرلا ىف ةدمصعلا نودورقدلا نمذختي ماعط

 ا ٠ الآ طور واشب تتوسل ى موىرهزالا لاك لاملا فتور علا ءالّعور هلا ة دش
 ا

 ته7 ع .

 | وهوى دع وأرق لكل م خيطيفنياوألام ىلع قو قيقد ة-:مضطَسلا لاك ىل ىلا ارعأ نع ب 0

 أ ”ىبنلا تءاجامنأ مالا اهيلع ةمطاف ثيدح فو نءةوقيقد ند هلمعت ة نيضسلا ريغ ءامسملا
 ا

 ا قالذل) قو نعمسو قيقدن هذي ماعط ىهلمقو راح ماعطىأ ةبضَسافةمرب لسو هيلع هللا ىلص

 1 اوم ىتحا ميتين اهلك أنمرثكت شد رقتناكو ةديسدعلا نم قرأوءاسلسا نم ظاغأرس#و
 ْ 5 د وعم ثب لح ىف ةوابةماولك تيم ْثَعْنُس ةزج هع ىلع لخدهنأثد دلاىو نيم

 هموم 2-2

 نيفموملارمأا هاو علاتالالا شتتلا .هلااملاةو سقْن نافتحالا 2 هنأ

 و

 ف 2 ذلاءاسكلا ةنيضتلا ودب رع همك 5 رد 0 ماع :نيللا بط اوداصلا ف مل

 9 هءهوس

 هج تشل هح ام هموقدبباعيا بت رضي قات بولا فلكر ود

 لاهو نحس ام قرملا نمثوصسلاو

 - ؟ هر

 ديزمالم ابحر قلاو 3-3 ديصعلاونوضتلااهسك

 كلامنب بعكل اك ةنيطنلا لك انتج اك اهنال شي رق بقل ةَيضسو ديزمملام تح ىوربو

 96 ءءه) ل 8م 9و همص عل ماهمعم

 ِبالَعلاَبلا ا 5 ل يح

 ثيدحلاقو بلاي يطو لة ةريغصلا ىه لمتنا رودا من اك ىتلارذتلا ماربلا نمو
 ملا سا

 سقما "ىلع لدن امالع ءايسلا» نم ماعطكرلعَلر كرهت .- .رانل حر هللاق

 ا

 نصحت رم كلاهنمع تنس دقو اهت  ةضطش نادحلا هضم ماعطلا اهيفن ف َر روتاكردق ى 8م

 -ي سدو , َ 59و «م دس

 لاق امنع ًاواهنحس | أول ودم ودم 0
 وم ه

 نعالا عوبشدعهنيع 3 ناو ضرع ميدأدوأ

 33 .٠ 2 1

 تسلا الوفير سلم ل نورا اهادترعما نعت ارنيتملابطت جيو

 يوه ب مه

 دشناو نك“ ن هدمت را رن نم هذيعت نط 1 ؛ وترك ضيقت ىو

 ريغال ارمدكلا ف نتسغلا امو تدصَسو ضرالا تةصسو لاق 5 نس سلاح نم'ملااذا *

 نحاسالاو
, 6 



 : وني نو "3 - 2000 هنود نورس نا نعل فور مف تع

 5 (ندظم) 2 نولاافرخ « نيسلالصت
 وو 5 -

 ا ىنمععاليعف ىنعأ اريسشك كلذءاجدقو لاق هبامل [.سم همنا ميش غ ودلملا هتفد قىلارعالا ْ

 2 و 5-2 ع 5304 سه؟ ءوثأ

 وهفىل علا تدفع ألا ةرةدودعمةريثك ظافاأ ىو صار ثو صرتمو نيمو نديم ل شم ل عشم ْ

 - وه < 5و «ىو' هم 0ع س و2 5

 نيبو نطسموهفءملا ُتْدَصْنأو سيحو سنو عفدللا لويس اصرف همسك دعم

 و ل _ٍ د

 عقتم هوهقنا ل و قيبع و قدعموهفديعأ تي ا و قيلطو قاطم هوهنريسألا تلو

 سو #2 ,ةهء» ء كَ

 تودلا تدك وأو هتدعبأىأ 3 رطود درط موجع ةهدرطأو بحو بحتوونئالا كيسا 00

 1و ع ميا ل غضا #» و

 وهفهتاصقأو صن رو صرمو وف هتمكحأ < ارت تيارعم >-و و خوموهفهسّتةفص هس اذا

 1 738 و ه- هو 0 2 5 و

 ىدي ورىدود هو يذهل تدصوأ واو ىدف 70 موهذاننهتنلا ىلا تيد ىف و ى دعم

 م كا و هءو ء

 هرك دلاف جدخ عتود صفانلا ةقنلا داو اقيو نيسنجو نو هفّتيملا تندحأو

 ة5هاووءو و 2و 9 هد

 هتمهجأو ميربو مرموهذ حالا تمرب اوريسلاةدش نمهمَل ًاذاض هو ضو كلذكو ىورولا

 وو -وو يدوداك سا سدو

 لسمو وفدبام عومي متتموهث هللا همك أو مينيو حوموهف هلله نمد ماتو

 هتعدبأو ميكملا باكا 1كل:لحو زءهلوقدنمو ميكحو مك وفول تمكحأو يلو
 2 2 د وسو سس سوو ساد سهو

 لاق دينعودحعمو هن ذدع أ عمان“ أو عيججو عمو فاو لا تعجسأ او عيدي عديم وهف

 و هدد و ةدودسوو ع

 هتلضغ الح رلا تقل أو ىغعمت دمع ًاوهنددعأل اش + دعم عمى أدع ىدااماذه لج وزعهللا

 2-4 مها

 رعاشلا لاف ىينحو ىنحتوهف

 نينَح ضب ىلع مهب و #* ف رطئذةنيغباننقالت

 لع شمع عليعفامأولاق د رود درشم يبعد وكر كلذكودير ثودرتوهفهتةرفأو

 - هس ىي ه2

 ىلدهلا لاف لياكو لكمو م اود نيا ولد عبمتم ينمو غبر يد
 1-5 ميل -

 مكلف سدل ومتضلاب لا ىل نحاس ءامو ةرج ةرزيخ هب لعام ليلك اه : ام *

 نيضسلو «اريضين "املا ميضتنا * دشن اودرابالو راجي سيل ذل نيطتو يْطَصامو رهوأ

 و سوك

 هل وقنم فار عالا نياءد نأ اماماق نذل لطم ىنعع هناكماو ءامملا

 | ادرارامحسو نسخاضُمامْح 1 اًداتدانٌماَّبحأ

 وع تالاف. بلقدملا نكسب ىلا هناندرايلا رمسشو عجول ىذؤملا هنابنيخامملا رسُكهنأف

 00 ةهدوص سس ) سي وم 9 9و م

 نحو وانس نوني لوقي عبو نين سومو صمد قو نيا عساو

 هه هم دك ءد5 و

 نال ا تن وهن انحسوكت 1 "اب و ه:>اسود وة ب اوراحنانضتونادصمو نخاسو

 مو ا . ُ
 دودم ننس رخل هنن ةنطموةنطيى سن لجل ىاوةفوُُو ال ”نضسردسقلاو

 مص اتاك صا زي تخت 2 د عمو دم دع حان نسوا تتسرب حلحول اجت تلم نيج رز تن ننال نالت جيرو وتعب يمتص وخجمو دمحم وجهي جودي هود حسم م نع بص اع متاح



 | رم اخ وا ع دعامات و ا

 (ن-)

 ٌلاملا تنصت ذو نا ارظن هت اس ولاا ]6 نكسلتو 0 اذا
 هو

 كتمحاسو هفوافو هللا ةنحا هولا تسوق الا ةنحاسملاو ما د أرق

 نيل نكس عةبْشَح كد !نكلاو ةطلاخماو ةرشاعملا نس وسال لتطور كتللاخ ِ

 ةراجايبف دة راج حا لاول سآ 1 مدار أ ريغ نم

 ىذولا لشمال هضم اهتدحاو ةضفلا

 9و ءءء هام دع ع ص ووو هةهسث 1

 نحاسملاذاذحلا قوه هوو ةرصأك 5 مسير رضنوكلعي و هر اب مهفو

 هءالَصاا هضم لاومقدانُه "يذلا ندمو نار راسفّرسك ىاقراذطان 20و اذكناو

 َنَسلاوخ ديدحلا ميتاج -املاوءديسؤبال ااه ةراخا اهم رسكىن اا ةنصسملاو

2” 5 0 

 ل الاهدل حا ارعالا نياك رش 00 0 هرسكر حا تاد»و موباد هوىلاءاصلاداز*

 ناك اذا ةفاضالا,بىأ نكح“

 1 ءارغلا لاق او ريثك عجم وب
 اًنطَسونْْسَودبوهَئاَطَمو ةنوُصُس سهاع ىةغل ةريخاالا سو اان نكَسو مضاانهاملاو“ ءىدلا نالف نك- فاك لاك

 ه هل - 9 سدو ع 2 و 0 04 5 .٠

 لاق ىارعالانبان 000 تنمو ض رالا تمحو هيك واناطاهنعسأو هفنك قىأنوكسفرسكي

 ” هج هعصم هأ
 لاق هيقدرتالىذلار راما ىأ يذلا ءانش 1 ومسك دقو ثورسكب سه أعونس و

 نمالولاقسيدرإل ىذا نأ رواش بيرغ قءاح ىذلاو

 َنِيسدراَنلا ةتتفرالا 0 ) نإ هلم هملعطو هحئاذا هْسدَلاَش ١ ورعولا

 مهدحأ عبافوك رتواوحر دة حا مهعم طع لربقرئْطلا باتي دس و تنل درك

 ثددحىف و [هترارمل يقض ى ىعنا سان رطل ناسي | ارلاَقذ مملح 4 ,اعدهشف

 م12
 نيسلا مضل سام اًنضسأماهيف عص مم ة ةفك ىو 5 و ص صرع اعدمالا_ا هيلعدلا ”نلثاو

 د ا نأ يه رد
 نبا نيِخاضم اعط كلذكو نضمن 3 اهو يسر نو اوراعالا اكنانوكسو

 اهل م هوو د ه2 دو

 موثلك نيورمعل دشنأو ريد لمد صإ رثو صرتم لثم نيو نسم اما رعالا
 انباء ماذا 5 00 م 0

 ترص اهطلاش اذارااءاملا نى عب ىر نبا لاك“ يشي سدلفانلاوماناندح لاق نملوقو لاق

 تببلا اًذهدعب لوةيهنالءاذمسلا نم هنأ ىلا بهذي ىجودال |ناكو ميوصاا وهاذهولاق

 اًنيهماهشالالهبلع ع ثرما ذا ميت رمل ىَ

 لوقو هلوثبىارعالانبا هاسنعىذااوهو ل اهتاهلعفل تعا ذو ا وا بقل كلذ نال نظاكس داو لاق

 نبال ]وق هبلطبمل ل ةشم نعم لمعفن وكن تاركن ناك هنالع 'ئىشد سدل اننلا ومدن كح لاق نم

 تارعالا



 الم 2 (نضمإ) 2 كونلا وح« نسلالسف
 هود اق هد

 لاف كدب ل ئموهوهشد ملاذا
 هم و وسد سرت "< تدك ه2

 ايجات كرولا « هَل مهلانصدتالو
 و 7 5

 كال نموت مايك وعل : مجدا 5 9و نمل نصل : ونوهسلا ند ل عف نيس و
 22 >2 ميس 0

 مهباكن ا عملا ليقزيممس ىئراستلا باك نا داكملاعت هلوقوْئىّش كك

 فلو ساشا نتنوال تق رحب ىف نك ىف ليقو لحو 0 مهتلزغ 2 1
 م

 لاقوهبفاسعاوزا كم هلع سوب<وهىأ أتْلصَتنمليعفوه ةفرعنا لاك باسو

 سامءْنسا لاق رامتل اناّكهمف عض وم نيحخش رش ولا ةعناسلا ض رالا فندم ىف ادهاجم

 ىأثيدحىفو قسفلا . نمقيسفلاك ند لسان م نوسلا .٠ نمل عفوهو ةد معو أ لاقو مهنيواودو

 0 اجادكعربت الا نبا لاك نيمتلا ف مضويقاموتعملاب قوي وديعم

 ةيئال أنك كلذلعفلاقءو نيدحم راجل باك نا ىلاعت وق ه-ذمو راشاللعممما

 لبق ”نالاهديدشىأ انيس برو ينألا دينك والا
 مالا

 28 ل 5

 انينامامالآ راسها اًيكيسي * هةلاض ارنا ا _ٍص م افَّناف

 يسوق - ساه سل 7 ةعءود وم

 اسكس لاطبألا تصاوير 3 ضر نع مالا وبر ”هزحرو

 هلءمقنأت درا كدب :ر تلاقي نير لفل يخل للا ميلا ىممالا لا

 وشءريغ ديدُسا انيََتلا اورعوأأ يرعب سياٌنيتلسو نس ناكم يكس لوقت برعلاو ائلس
 همم م سل ©

 28ه

 عياد ى مب ىلارعالا نبا ءاورو هاك حيالفاب عفو نمش هناكن يملا نمل عذ

 قرفحام لفل نم .نيسلاولبةمنبا لوقف ؤندنتبول ترون كود برضلا

 ٌةيسصَتلاَو ديلا (نع) م ءاملااهيلالصبال تناك اذااهيلاءاملا دع ارك اهاوصأ

 ةمدسلارك ذثيدلساىفو لام اونوالاوةع.هلا ليقو ٌهَمْعَتلاو سلا نيل ءانضسلاوءانكتلاو

 روصنءوأ لاق داا,ءانصسلا اهبفلاّقد و سدت دقو نيسلاةسح .وةنم ىه ود_-ولا5 «رمدنل ىشو

 ءانمسلاو ةنصسلا نسل هناوديعلا ىلعهلنا ماعلا نونلارم كي ةمعنلاو مننلا نونلا فب ةمعّنلا
 2 ار س

 , ودعوت أ لاق كي رهتلاعادأ |! وءانكسلال زوقتءار لا ناكو هت هن سح موقءال اوهلاقب

 لاقناا فورس ناكل باه اناني نبا لا هري_غكيرفااامهلوةيادح مما

 ل ةئمءانكسلاقيوهسجولا» ءانتي نسل هناو هطملو هنوأ هنتاي دو هرعش نسخ لجرلاةنكسو
0 

24 ٠.2 

 هبصسبو الفرق تءاعلوشت ءاهلا أ ال اولاط ان 0 اصل مسرفلا ءاجودوجأ اءانصسو

 (مشععباس  برعلان اسال 1)

1 

 ني_عستلا ىلاعاصلا دار"

 ييعتم هأ قيقشتلا

 ةرامع ملا هنول هت امسدو هل وق

 هرعسش نسح بيدا
 هتحاسد ولاق هنتحاس دو

 هويعم هأ هطيلوهنول
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 (ندم) نونلافرح « نسلاوىازلال دق 4

 1دة1لاّةؤدنءا ا ةمسوالبشلا

 ُ تويم يارشق كت مندل أ ثتاعو لاةفدوادل اريمازم نم ارامزم

 1 ةيئلكل لاك لس .وهيلعدللا ىلص هللا ل اوسرن أس ابعنباثيدحهبف ةهشالادسأت كلْذدنؤ دودو

 قوسو دو .

 ّْ ةمذةرسكسحلا تبلق هيا عماج م اولا زلاو توصلان شح نآرقلا هيلي

 هم و

 ةدالاتن + لا نيدسال هانعماتمرهظامالا نهتد هر نيدسالو ل>وزمعلوقوا وأ اوءابلا تدلقناا

 : لع جرف ل بيز وقوه سووا و بالو هر ىذلاورارّلاو يارا نوتات

 أ ناوي ليلا ىلعو هيلعودباأ دوه حرت ًارسسفتلا ىفءاج حاجا لاك هنن زىفهموق

 "0 2 نار ماورجالا ابيدلا مهليخ ىلعو ميلع ناكل قو
 وهو م

 ب 1 ويل ل وزع نود نسمي لكذور انو نان زلا ىناتاصلا داز م
 3 لا نم تعنت تارغك

 3 ٠دوع -

 ' لاق 1 نمد ب ايلا ن 32 ديس ب 1 لا مو رش 7 ن -

 اق فلا آب انريضوحللا يزين لير وكيد اطظاغأ ةليرز ىعسر غعلاوهي نب زتن ام
 8 لوقيفاعزم نموت

 أ برض ئهو تامنَمسلا ىلع ماداذا نسوة رعابتسع اال اف "هلا ومديسز- لاق ةئشسلا ةلز ني ز باعلل ىدنو

 | ١ ١ | ٍ لا 4 ١ م 0-8 | 1
 ىهاهنأت فرع بسلا تي ًاراإةلاق ةيسقلا باشلاربسف: ىف ةدرب [ثيدحفو باتل ّنم 5 كك زارما كب

 هءووجم

 أ هديسنا رصصشلا لص كاسل لارعالا نبا ا قالا عناق ُنايمآلا ىلارعالا نا :
 ا 1

 عقل سه

 لعل ةغيحو أ لقو ةدئسأهندح اوىلادلا ارصشلالوصأ نيسالا
 أ قوشفي روج ادزو

 ةغيانلا لاف ساشا اص موزه هش ن مهيلارظانل ارطثاذاو راكوةسانم !

 امّرْخسا لمد ىداوقلاءامالا لم 1 هلفاس أ دوسنتسأ نعدبحت

 ةنلالا ولاك ةلسلا قل هيانا تلسأ 5 رلا نس أح ارعالا نبا 4 اوغلاءامالا ىثمكوربو

 يسر اود نينا (نمس) نسالا ىهف قدك تناك اذابضقلا ىف
 : هم © س هو م 5وور

أن سلا بر لاق ةءارقلا ضعب قوهسح ىأأأست دمهم سلا
 | ضع ففو سلا نحسلاوكلاَب 

و مساوهو سد او 43نيسأ| رمكنخىلانحأن نوهدلا برلاكةءارقلا
 ردصموهفنيسلا نم

ح اصناصسلاوناسا نم مني لوط ق حا هىشامثيد حلا فو انصسنصت
 لجرو نتسلا ب

 7 ناسا 2
 تا ا 37 3

 ةئيحوُن مس ماقابحلل لاو سو ءانص معمل اوءاهريغي الا كلذكو و توهم نيتحد

3< 

 همومك م م سا سو ت

 هنعس وا ندسو همع كإذ لك قمت موففنيعتلسرو ناحسمو ىدسة وست نمةلو مم ىأ



 هلل (نيذإ) ٠.١ نونلا فرح « ىلزلالسف ٠
 فو نيباَرموُني اعجب يفيلوتنا6 شيش دايو هورات يغض ع ا رشاد
 نع منق سو خول نال اجركم دنا دعانا درُسنوك الن ى عنمامتبَرستيدح
 ىنهجورخ ال لوي لمع ىف نئمابرغ لمس ىرعزالا اع ىازلا لجالالا دءاتلا لديأف ةميزلا
 لهون زوذىهحو ردقتلاولاو هكبقرخ ..الا ناوهسولا عد هضدؤادار 1 او
 لافت د رهش زيوس اهنازلاةيو لدعوذىأ لدعو موصل زلاقب مرد هلا امهتهنفزةوذ

 لاف نام ريغ لالغكا *اك تعلظاذا ايوب كار ءالانبالة د ارعأت لاه بنيد ندا
 ساكس ساس دى

 نونحلاك اهو ىنهعمس رو هنارود اوان َنواسورَ

 1 لا [ملسعل قزف »ع وهلا كثري برابف
 0 2و 3 2

 ريسغ نم عستلاةتعلسلا نيد دير ببذكملا ع نمدرو هب لأ نديم نكن رد دو

 هامو# 5- و ةدو

 ناوقو نيرمماخاورعشلا ذدقمى أنيزملخرو انقن قرا غسنن قارة الر دنيا

 هوم

 زجايتلا لدغ

 وه ء هم سهو -قوم وم

 روعاني را امني نك د عنب ىلع تن

 ةعمو هى للا 2 هي
 ع

 ثنائي ولورا تناول لو ضاعن شيرألا ٠١ ' نيو هفقرع عل

 هام #ثعا و سوس

 بيذبتلا ”رلكتلا تنب تقلا تءاطاذا اولافت وةرخالا هذ بحب رغالاأ ًارقدقو تدب اوس

 ٌُسرالا تيل وققو دعا ةني زلاٌمويوهينيزقي امن زاو هيرب م لكل عماجت ماسلا
 عضيل فلالاتبلتججاو ىازلا فتمندأ وهال تنكس ف تير و صاوه دمك كدب

 قوات زبىذلا هانت ى أش زانضر أى انماء لزتأموللا لاق ءاقستنالا ثيدح فوءاددتبالا
 ن ارقلامكتاوتضأ اولي زفات واةءوهل.ةريثالا نبا مكتاوصأ,ن آرقلاا ا

 نماشم سل هلوقك نيزمااو لولا بي رطذ ىلء كلذ داو هنا و و ار الا ىقعملاو

 ىورهلا لاق اذكعلاقبرطلاوءانغلاب س الار اس يمأباك هنووالسنب مهل ىأن ارقلانن نسي

 ص ىذلا ىل.ترغلا ىلعش ملا هاننعماغناو بلقل ا ىلا ةجاحال نور 1لاكإ :وامهمْددَتن موفاطلتاو

 نمرعشلل ل يولاة اكن ارقلل اللتر زلان' اكناليترثت ارقلالثر روىلاعت هلوقىف هن

 نمهملعٍباعيام ىلعةباو رلا فرصقملا هنت هناك _فرغشالالىوارلاىلا خبار وهفءوسلاةناور
 نآرقلا اونيزهلوق كاذكن كلذ نم ثلا لقيراتخل شو ءادالا»و بو فيضتلاو نعللا

 وس سو

 وشوءار ةلانارقلاءدارأ ل بقو تار ءالاةاعاهوربدتلاوليثرتلا نمي زب اقىلعءلدنمك اوضأت



 اذكم نامسغىف هلوق

 امقو انه طةنريغنم لصالاب

 دعباهلدتمنلو ابيرقىأب
 هعبجم همأ ىلاو ايتللا

 "رلفاعلاةأرملا ةنو اللا هلوق
 صنو مذاب سلا اهطمض

 جتفاانامما ىل_ع يناغناصلا

 "هلصوخلا ىذلابةناو نلاداز و
 فيشاتو يزل ب ةنازلاو

 مدعم هإ قارزملانوثاا

 نوذلا فرخ « ىازلا ل صف

 : 3 3 2 ١

 هنو ضعل صخو ربلا طااخ بح وه حاملا ىف و هنمءىدرلاود» :وهباحت ريفماعطلا نمح ردم ظ

 . 2:ئا 3 كو 211100 0 0002
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 َناوُز هيفنو زر ماعطو ىنايعلا|لوقاذه ديس بالاك زم عيالفرتسكلاب لان تاو وزلاامافزمهلا

 ىذلاناوُرلا نمل العالاه_ءوضومنوك,نأاماو نازل ننس ل ةاكاباا

 ءارفلا نعىورو ليسا مأشلا لهأ هيمستةطنملا فن دوكيٍبِحْناَو لا ثدالا واولاهعوضوم
 و

 كراك ءآطاذابوُرتكنا ىلارعالانبال ةببار ءأتلاق سبح نيد# لاق َيَسلاءانزالا لاق هنا

 رز ونور لئرو تاغللا ضعيف دن زاك ةيوُرلاودح اواني وانتو رياك نامبريغفلاله
 نبالاف ريصقلا ربو زلاوريصق ىديدشتلاءنوز لج ر و ةراصقةن و زدأرحا اوو رع فلا ورم رصف 9 0 0 ع 8

 ومص

 قعم هتقفاومهرك ذامناوّقْنعَف هنزونال ىازلا بابن د مل كنق تسكر داىرب

 مع خم اع )ورع

 يناايبكلاوثيبالاوذ جرا ىلا كارعالا نا *« ىروركنو زا علعيو * لاقو ةنوز

 0 رب هت طع ف 0 ”مىفلاتخلا كرو نلاوريكملاوه ووريغدا ربالامهسسفن ىف ىرب

 ّ ادور و ُُكَو 001 روصنموب لاه كلذهدنع سلو اريخ

 ْنارلاوةريصقلاةأرمانولاو :لقاعلا أر منو يلا كارعالانبا .ديدسشنلا كل رتو فاك اتديزف
 8 2 - ل5 هو 8 9 هس

 تدشنأو همّ نازل تلاقي ريبدلانعءارفلا ىورو مّستلا
 9 هر ء 71 كم ” م8 هس ى ه١

 بنرعلاهي اعمى لع فاذعالو 0 مةلثحنا:رلاو شيب سيل صخم

 هدشنأى ا ارعالا نانا باعت ىورو

 نيالا نيب و نيحاخخلا نيب 33 ننسعلا ف ىركلاراوس هيمي 001 نيرا ذم مكررا كَ

 1 نول تك واذ «ديجلاهنيشلا ىازلا مشي نورث ةسرافنلا وهو سلا لاو

 نوزلاو + هَيَس نورك ةنانهو «ةنؤرلاف ُبّصْدو باصنآلا هيف عمجت عضومنولاو

 ريربلا# رورو نوزوهناهلاذ_ةتاوهقتا نودنمدبعام لكو مصل

 نو لامس ئتذارهلا ىنم 5 همر أى ذوقارقبلااهبىشك

 هم

 روثنيددجلاف ٌنارزأهعجونيَملا ٌفالخنيَرلا 6 :) لءأهتاورو لا لثموشو

 ف 5)اهبلعْتب اجد * اما أب سرلخا دمصل
 ع و -

 ءاتلانأالا سلي لا نوةفاوطر عن كانا ورح لب هالا ىلع ”لاومنلا راو . رهن

 ربغصتو ن از تاق تيد ناو ٍدزم ثمووهمالادابنماوادبأ ا متذسشا ىازلا قئاولا وحر خم نالالل

 1إ2آ1307]3]32ت7]77آ1]7آؤ|]*]1|]|]|]|1 |0000 7

 0 أذ ذا ] ]ز 1 ز ] ز]ز

 نادز»



 (ندث) 5 ثوثلافرح + :ىازلا لصف

 هج ىلع 3 تاما وايزدلادمأءابتنا َترقدارأل بق وامهلادتعاو راهثاو

 نب ركب نأ لف لع نبهللا ”نبنامزوهو 9 ؛ نم وب ىازلارسكي ظ

 ىلوأ ةدان اءْرلا ىلعاهلجو لاق تعز منال نامز ىربئبالاغ ”امزلادقلامهتمو لئثاو

 35 2 نمكلوقىفهفرص عانت ءانونلاةداب رقمك هللا رك ذ نأ ىف بنيك

 همت او هب هنظ هيَ ا زرسإلا 59 (ض) 3 ىلا ةتخت اون من ن :(
 سن يه

 و 4 . .٠

 نامزوهضعبو رهدإا عمجب

 صاعنب ىرضح لاهو 5

6 - 

 الَعاهلسم تقال 8 ع ذك اهب تل

 نالذلاّش . واطخوشو هير ةماعلا مالكو لات يهتنتظىأ انتم ورمز لاجل ىتابعللا لاو

8 4 

 هر لاةيالو لاكريناىفنازالا نوكمالورمذلا نماذكبمسزأدقود مهب ىأ اذكواذكينر

 ةموم ءو

 هينربابر 5 اب رثد رام امهنءهللا ىذرامل فدي سانا ل فلأريغب اذكب

 مهديوتوراسنالا ثيدحفو هيفهنظوهمتا اذاهْيرأواذكي هْيرلاقب هتلك اشعمهتي ىأ

 9 20 ل

 ورجل تريب سارق 0 ”الاثيدحاىفو هيهمهتلى للاب لانا سيكي دج

 مسو عى ل ولا ع ص

 لماققيضى أت ررءام لاو و هدي ربنرتامنازرناصح# اهنءعهللاىذ رة

 رعاشلا لاو نيزءاسمو

 رام وب 35 هئاشرالءاهاوثاغتشاغ

 هم-صعْنرو قومضلاءازلاو ب را وئسرلاو 0 أم ةرفأىرزيال ىذلا تومان .لاءاملالاقيو

 ايَردق امصءوك يد ماكو #3 انافاهلاو مم توب دشنأو سن اذا

 كأنع نيو نا ويلد انج ربل رلاْنَّر ىلع هباد م شتسمتيبلا انسه ىر ئءادشنأو

 ليقي الث يدا فو سمانا راشد لع أل اود لا ىلرعالا نبا ةغبتح

 رطقف نقحى أنّذه ٌنَرلاعن نقاحاوهىلار ءالا نا لاك نين لاَ الصالوقد : الاديعلاةالصدتا

 رخ الاثيدملا فو نيئز وهو هللا يتبل عفديعناوحل قر
 , »ع . في

 زحارلا لاه لصاننم تخرتسا ٌلخرلا نر لاقي معرف الوتر الورصن كيبل

 ثروٌلقءارذأ » لا نمهيسح

 #ث2» و

 و أومد انما ب ل ات يروحو ةداسولا ن مقنع تيار دصم يلا

 ناو زلاو تاو (تن) ازاي ارك عوق لك (نسسن) درقلا ةينك يَ

ٍ 

 هدهىنامزلادنملا مهتموهلوق

 ةملكتلا قو ىرهوخلاةرابع

 سوماقلا نم ل هش ةدامو

 ةمعملا نشلاب لهش همسا نأ

 ناز نبع را نانا

 نيىلءنيبعص كلامنا
 حرابشلا لاك لئاونبركي
 متن ناَمْز بسن قايسو

 نوكأ امتاهناذىف يح للا

 دنفلان الوهم مونم دذفلا

 هصم هأ نّزام ىف نم

 تدني تدنو» رسودلا هلوق

 ىفوهو عرزلا فاعضأىف

 عرزلاز واح نأريعدتقلخ

 ىواسض ب حو ليثس هلو
 ريلا طارق نقد

 رسكب ثاشالا نانزالاو

 كانزلحروامهيفنوكسف
 هينا فيفت و هل |وأ رم

 ريغال هسفن 05 ىذس-ال

 ل
 فالخةددشمنونلا م و

 ها ىنائاصلاهرث ةىذعلا
 همكم

 ثاثموه ملا ناوزلا هلوق

 ها سوماقلا فاك ىأزلا

 هدوم

 قاذكه جلا ةارذا هلوق

 ها ررحولصالا



 ملا ةنمزمافأو هلوق

 ىئاعاصلاو دولا هطيبسص

 ىييمم هأ كي رخلاب

 تسب تس ب رستم ع م هت -حا

 نونلافرح م« ىازلالّضف
 م5 هوه ”ت -

 دو ملوك لاقي دبشتلا نيكل ىمسالا تنتظىأ تاك أوا ذك الخ ,تنكزئدبزتلا

 : 0 لاق اك 00000 20 ذدفؤو سدلو مهيلع هس ىأ

 'ز :ااناكالاو كلا سابا نم منك زأو» مهضعب

22 

 ْ الاموي زوبواأ ةنك اضالخش نو الفوتو د

 | انوك زنك هعمناكو هطلاوهسلا [+اماذان الخلا ُنالذ 3 زلمه نبا مهنوصمسياواك ٠ »و درهم
 1 لجر هنأت نك ٌردقوهنماهتفر ء ىأةوادع هنمسْدكذ وانظدب نظىأّككز نالف نمنالذَن كو

 || ٌكامّرلاو نم ل مكتحلا و هريثكو تقول ليلقل مانامّرلاو نمل 6 :( تاعوًوَ
 و 2 9ع

 0 امرا هيلع لاط* شلا ن و ديد مامر ةنمزأو نامزأو نم عيجاورصعلا

 نم نام و ةنمازممد|ماعو انامّردم ماه ؟ناكملابَن مرأة كار ءالاننا نع همم ملاوْنم لا كلذ نم
 اي

 | الا ميملاوزلاقدح ا ونام لاوزهدلارعشلاةو ىنايعللا نعةريخالا ن ملا
 لإ »هم

 رهدلاولاقرهشأ الا نب رعتنامرلا وكن ولاكدربلاو را نامز وةسهكافلاو بطلا

 اهلك ايندلا ةدم ىلع وةنمرالا نمنامّرلا تو ىلع عقيبرعلا دنعرهدلاروصتمو لاك عطقت يال

 دابلا اًذهناو ارهداذك ام ىلعواذك عضومانقأ ل وةيبرعلا نمد>اوريغتءمسولاق

 ||| ههشأامو لجرلاةمالوةٌدُم ىلع وقنسلال اوصفنملَصَقلا ىلعمقينامّرلاوالب وطارددانل مال

 ْ اننتأت تناك لاقولاّوسلا ىفا 0 زول ديار هيلعهللا لص ىبنلا نعش دما فو

 هلشانانوو ةنمارست رحأتساو ناعالا فيهما ندم ولاق من اهتاي-دار أ ةيصدخ نار 21

 ىازلا حبس هز مأك أ ا او ةهردلا همرلا ونام أةنم هتيقلام ورهمُملا نمةرها ثم لاش اًضدأ

 | كلذيدب 0 لا رسب هوم 7

 ه7 ضرب ولاه ساس سا كد عد <

 0 و ننزل نيب

 بابقباطفن وهراك اهلمه وا ميةنولخدب واهب نواصي ىتاااالملل سفح هنالودز 9 عجل او نيم و

 اضيأةنامزلاو ىلكو ماكو حروب رج وهضمانبلا اذه ىلع هريسكستو لوع م ىنعبىذلا ليعف
 موو

 ةيلعنبا تد .ىوردقو بلا

 ةس ود

 قاظمان ذا كنم نأ أت ذك 6 27 امر لاو نم برع نكلو

 لدللاءاوتسادارأ ريثالا نبا لاق بدك نمؤملاا ٌورْدَكَت )نامزلا برام“ اذاثددملاىف هلوقو

 راهنلاو

 ١ ا ا 201

2101 



 64 (نكذ) - نونلافرح « ىازالمف
 210 2 000 1 ا 1 1
دردقو اهلحرب هني زاهلاح اهتمانداذا ىت | ىفغو كو 2 موا ةنايواجنلا ةدئازءاما|لولعبق

 تبو

 ه1

 ل>رو عارت نعل ->ر م اًةنكرإو نادر صاورلا لاش و ندير روي رفات الف تنثأ اوَتْسْرَو

 لماع متةناو دسار (نقن) ناسا ٌئوَر ريكي رولي وطني
 هنو أوهلدعو هدنأو هغطب ابإ_ثم و ضني ج ىلءهناعأ اذا ارعدي زنك ارعالا نبا هناعأ

 2ك زأو كن رحتلااك زري نَر (نكذ ) دحاو ىعجملك هلوحو ءاووفأنأو هقمسأو

 ٍٍ للا نماف ط ذك رلالبقو نيقيلاك دنع وهى نانا اوهل قو هريغ هنكتحأ راو هلع

 نك لجرهنم لاقيالو لاه ةنئطىأا اصر لاقي نطلاو سرفتلا كير مقلامنك ولا

 ىنحمتمسهفأومإلهتلعأابشمتكز زالاقبامتاو هّسملوأدقتما اعلا تناك تاو نشك زاحف

 ناك اذا 9 كزم لح رلاقي لاك تيصأق تننل نعمتك ز ألد انا ىح رب نيالا هْكَذ

 ديزو قو تانظ ىف عمجّتنكز ةبيتقنب ,اركن أو فا أرسغب تنكر رصف ”الاوسيماا ل

 ريت ل ناونيقملاك كلدنعنوكيىذلا نظلاوهو لاك مت كر ىذلا ل ثم كنم تنك لاق. لاك

 ردا فو هتتلط رهف راه هك راو ملا هبّتنك لبقو فذلك غلا 3

 نطلاءاسس نكح دين اثاكرالا ثمللا ب راقي ى أهل أرظان يافا نك ازئشدحلا اذهتارعالا

 اركب ةيناكزلاو هناك للا ى مىنابعلاا انك هلك زل وقت ب رصتف

 هدلع او رغَنك ذأ ااييمي قوما كارل هك وأمي تنئظا ذاكر

 هنكذ از هل ئذلا نك زهارعالا الاه هتلعىأي رعت زنك أرسكلاومتنك ز لاقي

 هتلعىأازكنزلف نمت لاب ىىمدالا همسهفأهريغمنكا كاد هبه ليقو هنظ

 7 بجاص, بق وفو

 اوثكر رئذلالثم ىلع مونمسْدك 2م ادب مهو لكبار

 لاقو ىمدهيلع اوعلطا ىذلا لم ىلع مهةيسملابلاعال 6من ىدعبفانال يأ

 ناطلاوهواك دمك ران و ىسستكز ٌرىذلا لئمهنمتنكز رديزولأ ٌةمسقم ىلع هاوقىرهوملا

 00 رلا نم تنك :رقصلاونأ لاق دح أ هب لرببضرل ناو نيقسلاةلنج لدن نوكيىذلا

 ىلا ثونلفلاو هببشنلا نيكس ٌرلارك ,و لاق معامل ثم هنمتلعل اوقنْنك رئذلا

 .دشنأو سوفنلا ق قت

 ناعم اقف ناعأ 5 نك زل اراك اذه

 ملا هغطأو|_ُهمو هلوق

 لصالا طمضا ازركوح

 اهعمج تلو ترذبلاو

 هددععمها هر رش اماظمىف

 هطيضافالا 3 لا هلوق

 هىيدعم هنأ درصك دحملا



 ني لادم ير ا ت اذه[ ريتعم 7 7 4 1 ا دا .-1ا,”نتواولا"_ ؛«-سيئا اون سعير ال 7 ل ا ا انت "ثول يح 21" دم اا :يديسرز# #١ انا ية ةزمك يربى" ريبم اا مساوبلا |(

 ةرامعنوكرزهريسغهلو#5
 ربغىأهريغلاك و بيذ.لا

 ها ن رك ردن ان رسعم م

 ديدشلان فيزلاو هلوق
 ىفاكروض-و نفسك
 هعمصم هأ سوماقلا

 لا ثع ءولابعب راطمهلوق

 هطيضرشح ةدامىف مدقت

 قئاومانهامو كلذري-غب

 :لمكتلا نمةضسن طضل
 هن امحىف تنثك فامناسال
 ادا ,ملع لّوه .ةرؤعم

 معمم هأ

 بلا دعو يرض : لن

 000 ( نفذ ى 0

 ظ نيفرالا ىره دولا ليل ىهمالك ىفسل ولدلعفانب ىلع :ريسكلانيفر زباوضلاوروة:ونأ لاق

 0 | لصق لوسرع زد تنكشيدملا فو ةداوملك هْعْلصْن ردو رعم ىد ران نيفر هلو

 ' 1 نمر 0 ض رالا تسمتاس ,رااذاو ترتساهنفار ربت ةلعاذاَنيفا ر ارّزَتاذإسوهيلعهتلا

 ٍ | نامفءعشي هدح قريالا نال ةياهتلا َن ِء 2 قلَخانيمارّرلا ليهمنبا نام رلا فتيذمتلا

 | نواسعىأابيلا ندعو ربةلاقمى قغسانلا لس نأ درأ ص اعلا نب ورعثيدحيف ةناورفو

 أ نللا فيجو أى ومو لاس لماذا لا ىلا َنعر لاي مثالا ننال
 أ ماللا عع ىلاءاهادعفدامقنالاوه و ناعذالا نمن ودع 6 روك نأ ف صصتل ا ىلان رقالارتثالا

 | صق ةرارهيرشوه وا ندر سفر نا (نفن) نونعر نماهدعب ان فتونكرامأو

 | عتداربلا نأ لا لصأو صقر ى أن سلا نوْرتتناك اسهمأ مال لا لع ةمطاف ثيدح ىفو

 ظ  هئمو ديس كانوجلب وَتوراوامخ ةشخلا دوو مدقا معقل ىذرةثلاعشي دخ هنمو

 أ تارامزلاو فلا علل هيلطني وطابلا هب بعدم قا لزنأ آهلئا ناورعنمهّقادسعثد دو

 . 1 | نافيا نفرلاو ادحاؤاو ايس طافلالاهذهقاسرثالا نبا لاق تاراكلاورهاز او

 م 8 هس

 ٍبُمُمنمِسسَعُي ةزاودادنوب زو اهلا درا تن حو ولم قرنين نو «لطام هالك

 اذ تروشتلاو 2 ب زلاو ةيدز ا ةغل 0ك سي رادنس دعا
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 ناك اذاني زلجرو قاري_سلاهرسفو هب وس هب لدم كرم ةَتقْرا جرو ةكرح ىأةثفرا

 دشن نانا نرش

 موس ,2-ه

 5 . ورمعب مهنمىذلا عداف د انف زاك هج بس د اراذا

 0 مدءؤ#<

 ذئاع أن يةيمأ لاف 38 رتل دنعةئوسمنوقر ير سوقوديد ثا بكل

 مث 7رةهمو هم ءو

 نوفر زةحامرت رجاهر « وشل م زاطم

 زودعدقو توص عم ةكربللا نرمن برش هلال نزلا نم لوعة صالارغا طل ىف ىف مى-_تْنعالاق

 9موع ةسو <

 هنزو ولاف نوديدنزولا ف هل_ةموىربنبالاق نشا ظفان ما رئامعابرنوقرب نوكأ

 لواععمف



 احلا ن1 نى“ فل دمهم كاع يي يا 4 ا
 007 ١ 2 2700111000 كد

 هاب (نحرذ) .٠ .نوللافرس .*« ٌىازلال صف

 85 س

 نوي لا كلذك عاقلان م نوع ل .ثوهو ةدئازهيفنونلاو فورعمنو لا 6

 نولعقرثك ال اواهلامح ىلع ةدام لو عبق اذه ىلعن وُ« لا ةيثك ضرأو هلا و هوتي رار

 2و 0 مهم م

 نعهنحزو لردعانحز ندري هناكم نع نحر «(ن-ن) 5 هنابفروكذ دموهوتن زلانم
 7 ه

 نحل ديردنبا ماللانمةلدمنونلاود_>اول حز وَنحر ىرهزآلالاك هنعدلا ازأهناكّم

 - همس دهس و حج

 يبلغ شىأ تم هطواطبأ رمح ماو ني مق ل 4

٠ 
 و و 95ه ع

 « فز املاةنح لاىوتلااماذا « :دشنأو هيلا طن ةجاملا دنع“ لسا + لجرو

 هد 2 يمك 75 ع 7 ةمدب و هس مما

 لغش ضر ءفاليخرتارا اذاولاك هلعود سه نع وطن رق انحزو

 اهعابتواهلقت "لالا ةتحَرلا ىارعالان با نسل ما او داعي هسدسو هل تلقدي أطمف

 ةهوريثادعو د

 (نغنإ ةتهاز عموز فاذا سل نعنجر لاش وقداولا تطعيم ست لاا

 سم جا ا دس

 اهلَرَمَد انئانيْرَ 00 10 ضم وأ نزح نمهسهجو ريسغتا سس جرلاٌنخ 1

 ميركل خيارا 0 ا 2

 ليم نوح 7 رزملا ا لوأ- ب
 ا

 نوحَررلا لمقو ركل هلاكرجأ !غ.صوش ل بقو نحنا نرا نات عمة سراف نه ىددالا لا

 ' رعاشلا لاك ر روغلا له أوفئاطلا لهأة غلب مركلا ناسك

 اوزان و است رخ »* داون تاما
 م -

 ةك مزكلا نام «سرفي بيضقلا نجر ةفيتحو لاو

 ْن وحرر تمسكوا لما نم »* اهم نيموملارعمأ كتبا

 لاق نيل اطوولررلاو ةفمنحى أن ع كلذ لك انءدالبلا ربك ًامنالماشلان وحرر رزلا تدلع عت

 ام مهو نوللا ن وجون هذاا ةيسرافلابرّرْناليهذلا نؤاي امنولهمش بّرعم ىسرافوهىفا اريسلا

 رعايا لوهوتتس نا لاهيرملا ضو نشل تبتلاوقا ظ

 3 رزااك مولا تالقتاهنم 6 اراك

 لوف. نأاذه ىلعتاق نانو الغ نوي ردا قاف نرهلاى ْواَكوَجرْرلاَن رش ىذلادا ردنا
 «-و<)

 نم نيسلا ءازاناهنال الصض'نوكن نأ اهسامقن ودررف نونلا تناك ثيح نم نجرزللك

 لاق حدزةج رتفىرهزالار ذ ذو هال ضال د هاما ردن انوا

 (رشع ع داس برعلا ناسل ع 3

 ا 9س 5 هس وب

 هل تعممام ل_كاداز ©

 نوكسو ىازلا خفي ةنجز
 مأ ةوةلك ىآريجلا

 ه«وعوعم

 ملا تبا ةمنم اولديهلوق
 ممن نعي ىنامئاصلا لاق

 ها ماشلا فير ىلا او راه
 ميحد



 (نيذ) ' نوتلافرح « ىازلالص5 2 . ه3

 0 [هؤطم : 2 هدو دك . وهو هرم

 [| .هرصخ يدش نواك ل لف 7 الح اع « هرب ينال نس مكتالادف ظ

 أ نوت فائاوهلوق * ةرق ىلا“ لاف انا فارعالا نا هد-كنأةوقو

 | بلعت لاق سو هذبرقعلا ىفرمقلاو داو نملاقيو لاق ىنالارهتدلق هيشورهفا هنم صاقامالا

 ْ ش ميال ىذلا يذلا هنكلواللاقو لوقا اذه ىنأف هذعهتلأسو ىلارعالانبان علاق. ل اوقلا اذه

 دشن اودربلا دش تاك ا ردا ةلاٌضعاذاو ءاتشلاىف
 نايت ”٠ 5 62

 د مكتبه *« عت درا نيبو نيعارذلا نب * مرعلا ىلا ىلا هلو

 0 5. ارئاوانارعلا ف صخر وش. ارلا نعى هنمتأ لسوهسلعهقا لص ىننلا تيدح فو
 ىلع عسب رم لك الذكر ال كرة لاء هلا سو ر ىلع

 اف ذا 8 نمدلصأو اليك غب هرم

 عيبةنالو رثك امه لعياللوهجتاذهفلثعالثمالاز والرمل, رملانالدنع ىهئامناو عفدلا

 ْ عيبلا سين أن ورغم دارنا ىلعمرفانقو اذا نيعسا نال اوتْز والو لسكر ريسغنمةفْزاحح
 معو

 هيلعدقءامم هيحاصنب , زمدناذا امهد> ناو امدتخا اواعف دفان اق هيضعن ااَغلادا ارآو

 ىمنامناو هنمدادئراجهقح نع هيحاصّنب ب نيعياسشملا نمدحاو لكّناكريئال نبا لاك هعفدئأ

 .٠ . 2 6 07 4 سا »ب 5 2 - .٠ : . .٠

 ىذلا فارما نمئش لك ةئازملا لاه هنا كلام ن 5 ءكورو ةلاهلاونيغلا -» نداهف عقباملاهع

 ماعطلا نمى: .زتذخًاوددعل اونزولاو ل.ك لانم ىيعسم؟ شن ع درا اول خبال

 لاقل و يضف هبط موقينأنانالا عيطتبالا قبضت اًذاٌنيَرءاقمو ىداحىأ

 ةس د دش موس
 ع

 نان و * نزور شرف 00 00

. 
 ل 5 1 -

 2 ا

 م عقبة اودسأ يسلك يا 0
00 

 ىايرميلا بسنلا جس رونو هقنعب ىأ هنو رون درب د ح لاقب ولاف ىل ارعالا نبا نعقدعلا

 ناتش ٌرلاوناتع زْخلاو او ىسبز ىفءاملا ناكمفئاالا 0 ويسرا ساق رخ لع

- 2 

 ىلهابلا نا كمون لاك روع رحامهوةبلعت نيورمت نب ”هلهاب نم

 0 53 الد نا لاو مم مز لا ءاح

 و ةسو ع يس 5 5 >-

 هه

 لح رمسات اب زر ل يللا رثلا ويلا روب و هر دوما لاق

 - همت سم نحس سس

 نر



 ه دعو جوبي ج2
 66 (نيز) .* نونلافرح « ىئازلالصق

 موسم

 الاح و ا ا 3 لمس زو وناس زلخو

 نمدتةفلك هس : زلاو<-_:هفداهنأ اك اهنع رعْناو ىداولا ىف ٌتءَرَس ب ىبلاةنكألا ةيإَ لاو

 ساس انور 7 2 يذلا يلا لا وعفدلا نمامهالكو قار ارِسلاَو ءديدشلا ة كنب زئاو نننالاونلا

 ناسحلات,نوعفديعأ

 عملا فبرملاىداروُحو « مهتاي لوحه

 مدهعفدا كل اللا ض عب كالذي ى - 530 ُط مدل برعلا دنع لادا لاو

 هموقوه-.ح هبدان عدل فةداةقلاكةيئاب دل وعدت هيدان عدل ةىلاعت ا اهيلارانلا لهأ

 وعد:سل-و زعهّللالوة.ءارفلا لاق طّرمشلا برعلا لوق ةىةنيناّرلا لاف ة- ان زلاوعدتسف

 حياج زلا لاق 0 زةيلازلادح اوقاسكلال اه ىوقأ ءهفلحرال اوىديالا,نولمعي مهو ةيئانزلا

 ةئئالما هيلع اعتدتا لاك نيذلا ةكمئالملاءالؤه مهو سن: زوهدحاودادشلا ظالغلا ةيئانزلا

 نللوهح .وب ألاف اق ةيئانزلا اوعدنسللاعت هلوةىف سا.عزبانعىورو ةءئانزلام-هودا دش ظالغ

 نايعةكنالا تدخل لعن واعمل لصون اقف هقنع ىلعتأطال ىللصب اذه تدار |
 ةيرفع لثمن ز موضعي لاقرب ازو مضعب لاكن 3

 نيب «زلاو ديدابعولانألئمدادسحا والىذلا عملا ن ميلعدتو اذ_هفرعتداكتال ب رعلاول

 ثيدلا فو هرك ىلءامهلْك ملاوهلمقو ىارعالان با يقوي

 نايضغا يلع اهجوزو تيب أس هاو نوهراك هل مهؤ موقب ىل_صلجرقال ص مهأ لقتال سجن

 عفاذلا نب لا لاعب زلاوءالوملا دوعب ىو ”الاؤتعلاو راخريغي ىل_هتكغلابلاٌةيراملاو

 تيدحلاقنهجولاعك :وردقو ني وننيدزلاو هلب لسق ول_مصسلا نزول وهونيئيخالا

 تفرصاّتقيقح ىتايعللا لاق اهتفرص رافد انحش رو تونلانرو ماو

 اهنركف رطل فواغائرق برقا كايرو فوغ ىلا كةراشمو النازي نع للوركر كده

 هريس غبرقعلا ابر لكش ىلع لزانملا نمّبك اوك َياءْرلاوامهب عقدت اك ن نا زاماتغو

 بَرَمعلا نك ا وكن مكسات نا رمقلا اه هازني برقعلاانز ةامهوناريتناكو كسص نانا لا و

 ليلك الأ الاو لجرلا ةماق نمربك أ رشيق من لملك الا مامأن اق زمور خو برتلاب

 قاف مهنا ناك ران لاند ونألاق "هل يطةسمريغ ةضرخعم بكا اوك هنأت
 - مس و

 قارعالان اهدشت أهلوقو تاَنانُر واهانرقامهواهامابز و برقغلا



 (ثنذ) ٠ ؛ثونلا فرح + ئازلاوءارلا لص .. 6

 وهفاكير ىذاا»ملا ايدو آو ورا نموهفالاو بامللا ها اذ._هناك ناى رشا لاق نأ رلابان

 ١ ١ نمنوكيف نافع انزلت نا ياو نونلار فئالاو يراوبنإلا الا اند ًاماونانر َر

 د انسانا رلا بان منول _بديايندلا ىف مهسفت :: ىييكيطعتب ماجه نا ىءملاونب رالابربا

 ةنلا نموهنك لبق ئطملا نم

 و ا از نحوها وكب علا ةدلا 6 8 قه :( ىازلا ل مف

 اضيأةقن الا ىهوركسُ ةبحو هوربلا الني ذا ناو رلاودريغو ماعطلا”ىدراشب اواو

 باك باعث ىو 210 كلايناوذونآز ار هزم هيرشي رونار غلو رأةديقو

 لاك ناو لا طفل ن من رول يسجل 0 مكلَفدر 7 ىو ىيصلقنالو ريسصق ةزم-هلانىّدن 0
 مور نس - 4 سا 9

 باقلا ىعكربأو أزأو أرب و ٍفزأو ف فني رعتلاو هلو ًافةدانز زااهفرض ب عالو

 اهياحرتانمتيت ب رضاذاذنانلا ترو عقدا لا (نذإ اضيأباقلا ىلعفرآ و

 5 نم ئنلا عدي رلاةريغومديس نبا .ديلاب طمطتاو لجرلابضك رلاوت انتل لاف بلاط ادزع
 2 م 02 م

 0000 ا صوزريسأا و اهلجرب اهعزرضنعاه داون بدق 'ريةقانلاك ئذلا
 وعد

 ةقانإ هقانو اهل-رناهع ايل عن اجلا او تس زو اهبْثمَةد ل ادن عاملا انت ةئانل 5 و
 دو ه١ د 0
 2 طلاق هبي منالاهالجر اهات زوعوفدنوبز

 «89» 9و د « 255 -ِ ووو

 مَ سي رعلاك لب: : زاادمم 01 رسم نوكيا خس ع

 د 9

 ىو اهلحربد دي نابل اهنمانداذا تلا ن ملل_هقو هعفدتوا ملاح برضنْن ور ونوفر ةقانو

 || ايروةيوعمثيدح فو عفدت ىأاهلجر نت سورضلا بالكم السلا هيلع ىلعشيدح

 ْ نو لايلج م اهبااح عفدتنأ اهتداعن هناك اذإةقانلللانة» و اهيلاح فت ا تبر

 هنيشتلا لعمومقدت ومهمد شل ىأسانلاي زينون رسومعمّدصاذا سانل ند قلو

 عاممأ لدقو عفدو ذىأ ةنو دوذاهناو مت ا و

 برضا ر انملاومب هيلخل

 نات سو انويدو 0 ىوقباسحلا نعَمَدلاَقَذِ

 نارتو بكا ىأءابلاديدشتب ة نوير هبف لج درك روابل عئاملاديدشلا لاج را نمو , لاو
 لاق هعفادلجرلاْناَز راوعفادتموقلا

 بولمان * ادوالس قئاذ ىلع ظ
 م

 أ م حيو سصسع 0



 ننسي ما ا عازل ا تلا وي ع ل يس

 كل 06 هيوم فوشي هلب اولا لس س7

 كاذكحوهتشغوهتبلغر هما هملغُتت اروهيل ناد قف ش ىطغاملكو ىلع مبلق 5 ىلعنيدو ْ

 مهام ىصاعملا ترثك هنأ الا ىفءارفلا لاقو ني زةسللخ لك لفو كنب لتكوحو ملول

 حفُشسا ىف لاق هنعمل ىذررعنإثن دا ىفءاح واهملع ن سس , رلا كلذ مميواعب تطاحأةبونذلاو

 تاطخرمم نأ هن اوريؤو نوبدلاهتلعونيدلاهلامع طاح ًادقلوشب هيّنير دقنيدلا هبكرانل ة نيج

 س 3 ا هو

 ضرع حاملا قس لاقي نأب همنامأ اودع 3 نموضرد عاتق 0 الل اعف

 ها]لبقالو هنمحي و 2 عبطتسالابف عقواذا رح ران رلاقيديز ايزو لاق هب ,ردق ص و

 ان نادتسا ليقوم اال نعاضرعمنادتس أملا :اهلوقو عطايا قو

 نيللي 0 الساا هيلع لع ثيدح ىفو ةيااوبع طلاب را ل أو هضرش نه لكنا

 ىورو ثاير_هجيوبلقلاداوسُي اوني لاب لوغفمل نيك هرصب ل عىلقملاو سباق ىلع
 دسيعلا رعبا 0 ولق ىلع تار لب الك ىلا هلوق نعلئس مسوديلعدقلا قمل أت :رب رهولأ

 و مهو

 ىدىرخ :[تنكشداعنا وهبلق ل قصامتض بان ثاف أذ 5 هملقفف تكشف تثذلا تدب

 نأ عّيطلاو بودل نمل روسي نيرا ىوصنلاذاعمو؟ لاو نب رلاكلذف بلقلا ةوسب

 ني وظو رميا : مذش أ لافقالا ولاق مكئاوهولاق نب رلا نم ذش ا وهو بلقلا ىلع عطب

 هبلق ل عشاذا بذا يلقى عناق محب لق ىلعى طخ عع تار حاحزلا لاق باقلا ىلع

 ميداومادلكء اوس َرلاوناَرلاو هلاك هئاطخمب تطاحأو ىلاغعت هلوة قدها ث يد

 نالدستنأو كيءلعتاروكن اروكب تاردقف كالعو كب اغام لكدسعو لاق بعلو باَعلاو

 هو

 رهن هيلع تيلغابن اركس فصيل ر

 ءاقتامت .رتالن أور كلا هيت ارمآر ادب

 ناني راهعجب وةرهاةيرلاو تلم يل عربا تناَرو هلقعوميلق ل ءتباغىأرجنادي تنارلات

 تودع ع ع 4

 هيب رلبقو مغ عقواش رهينير وّتام هني دو كعك :ارونيعلا قس اعتلاّت ارو

 ىلا ارعالانباد شن كل ذوو هودب عطقلا

 ه ته ٠ ه6 م

 يتناك ىذا قار رو »* فني رو ترهطظأ !|ىد تنك

 مكسحلا ىو كَ ةرهو مويس *اومتكلغنو5ُ خه موقلا تارأو بهذ هبتاروتوملا<لعّدازو

 ن وعيطةسس الق موملغيا م مسهأت ائذلا الا نماذه ودعوت الاقد ون بم مسهو تأَرهوأ

 دول عمو 2 ا م 9 و

 نمةنملا نولي ماَيسصلا نا ثيدحلا ىفو ةسدعو تسع اان رنيارت ٍِر هةسفت تناروهلاّما

 م



 هواصم ها هررحو

 (نير) ١“ قوللا فرح أه ءارلالصف ٠ 6غ
 م ا ص ةهءو#

 ل نا” نم عجب ناك دقاع * انو هتاف راق

 ربختالا لاف اك ةيسنلا“ ءايديدشتب ىلانور أ دارأ بيذهتلا نا رلا نملاعوف نانو رأنأمدقتدقو

 قلت ةردلاالاو دلال د هفرحت قورافلا ةنسن مقبل

 رعاشلال اق ةبسنلا(تفذق تملا ىلعفان و ور أوصت ا ىلءنوتلاريسك امناىره والاف

 تصح نانو أوي لكن ع * بيو عكا

 نانو رأم عوالم وبلاق < نا اوظيَع سراواهكَز رسب  رعاشلالوقامأو

 59 وو رغلاو رمل لست تار لعل وانرك ذام لم < وهتفص ىلا ةفاضالا له تصف

 هيوبيسدملا بهذاكنالعف أى ءءاناجا.اومديسنالاك !هغواهرح دا انمكمل تارت لعت

 الاعو أن ال طاشتلاوه ىذلانرألا نمانالّوحفوأ توصلا ىهىتاا ةبرلا نمالاعوف ًانوكي نأ نود

 اذه ىلا قو لوال ايداع دا لا هدهلئمهقط الشوي لثمن الل لقانال ودعت | اوهدسع

 انعانناكحاذ نانورأمولاق رمش نعبدذهتلا نالّعفأىلعءانلج قادس الا مصووفلاثلا

 ٠ ىدعملا ةغانللاة د هيفدكنأو

 تانورأو »الكا مم م ل ريسصقانل مويواذه

 ْ ا > هلو انكوحرتلاف سيلا انهندادشالا ماذهولاق هيهالم مجددا وص

 نانورأ مون ينارعالا نبا لاو رغثمب حا ىذلاتيبلا 1 :ًأوةدشلاو مغلا ىنعمريغففنانورآلا

 2 .٠ 58 ال6 © 2. 3 8# 30 2 5
 هللا ىلصىنلا نا اهتعمهتلا ىضر هشلاعشد دحقو ثكووزدعج رةدكلاوهو نورا نمدوخاب

 م0 8

 مهضعبولاف ةفورعمرب ىهىمدالا لاق تاورأىذرثبف قهر خس فدوه ىأ بط سو هيلع

 لاكو توصل نان ورالاوناو رد لو ةمف طع
 ةهمسص ذ؟ تهع5 و 9س سب

 لجْرودونانورأود سل ألو 0 هعوري ن جريس ن مرضاحاهب

 ها دوس 0ع.

 ريل ناروند_كاوهونئرا نم تشم انو أوةبعصةديدشةنانورأ "للون انورأ أولو

 نر و ةرماو فسسلاولءيىذلا دان ّرلاو سدلاو عبطلانِب لا 0 9 كفى أ
 , مه م هم هب هدع مومو

 بلغانو رواش ربي ريمسبلق لعبد َناَرو باقل ىَتُعيِإ صك نب راو عطا رولا

 محو مطوع أنوبسكي اوناك امم ممواق ىلع ارب الك يزعلا ليزتتلا فو هاظغو هيلع

 حامرطلا لافت باقلا داوسي تح بندا لعبا وهن سملا لاقو
 ه6 .٠ هل ل تا



 7000300 يمول 0 يس 00 090 نسوة ينالوا احلا 7 ير رو يخل نب ياا نب

 ةآ (نودز ١ ١ نوثلا فرح ام ءارلالصف /
 هاا ل

 ىمنالاْنكةردحاولا ؟ةانبعلال ت16 رمل دلعونا اوه ىذلا لدْمراك

 قر هل ث سوا هناالا ةريلاب هيدشرب ليو دلو ةلدهراهد>او لداهرلاوسداهرلاةيغو

 لاقورلا . نمرك وهو سندا ةناالاو انشوولا اط حاصلا

 ”رس سه ٠ هه

 انداهرندصينادأو ىرذت *#_ هن :آك ى-لوقلاءاننرذت

 ١ لاقلدع هاك قجالاُنَرهَز رلاو

 ندد درلا َكاذبِت ثءامالبلع 5 نب :وأة سلا فىدنع »* 5 وعنأ كانااهلكغا

 لدا لاةفامالنونلا لدين دقواضد رغصلاروفطعلان دهرا نجلا ىر تالا

 ةدم د دوام ماوس

 نيك دا ةنعا ءارقلا لش ءةئداهَرل قجحالا نكسر مع وذّرريطو لزريطونررطاولاف اك

 نسف لج راددشنا أ هنأ ارعالا نبا نع بلع نعىو روّندهردقوءاطنالا ةَنَدْهَرلاَو ب اذكلا

 نكسه لة: لبر نم مارت
 توقع 5 5 0 1 مه9-5و

 نعةريسع علا ير * نكسل ىقاراستتيأد
 لق 3 7-2 9 < مام اع فص ل

 يلمع آلاقف ةنلعل تال 0 ارقلا دوقعمدهأ

 تدَْرأودقَتلا تاي 3-0 تب ”ناام تلمح 8 د نما 2

 51 5 وسووومد * نانا 7

 نورلا 608 ردتسلا# "اك اهتيشمىفندهرتدزالاو بيدتلا ةيسدتح ألو طا لاكأ

 ىربنادشنأ 1 ”دشئذاا ةنورهدسا ةّدشا ولا نووراهعجيوةّدشلا

 9م 9 و هسسوو تن

 لام لا ل 5 اتراك

 نم دريغو ًادريوأرج ىف هيب ع ءيدلا ةنورلاشنو هت +10 ى؟ مالا ادهدرر نع دل تلو

 هدرب ةد-اةرخ الا ىداس مساند نما انو هنمودهيشو بوسوأ نزح
 م -

 م

 »* نانو زاينعل هف 3 رعاشلا لاقل جرو نانور أون موب .نملاقي ةملكاو حاصلا نوزلاو
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 * قررا وأب كام خف بقتلاو 35 سنو دشنأو ةراشلا ىصقأ يأت وزاوتل واما

 2 11 را

 ديدشااوهلدقورحوأ انزحو احرفىفةاغل غل مكس ولا ورح اديدش كانورأو كانو عنو

 8 ىدعتلا ةفدانلا لاق حاصوأ ةبلجو أ درب وأرح نم ىث لكف

 توعد

 نانور أمون تاونعس ىلع #2 انما ةونل لف

 هدعب وةرورىفاوقلا نال ىنانو زمول فو درعملاةناورلاو هن ويسود نأ اذكعهديسز لاك

 ثدلث:: ندهر د>اولا هلوق

 متي ةندسهر و هلوقوهئار
 عمام_ عمو لادلاو ءارلا
 !.-هتف نونا فيفخت
 ءاهلاو امهمذىفاهديدشتو
 ىف ملاح لك ىللعةتكاس

 هىدصد ها سوماقلا

 ةفئاضاز ود نانو رأدل ]وق

 ىفاك اضيأ هلا مولا
 هنلارشسو سوماقلا
 هتك دعبامففاؤملا
 : هعيعم



 / لا مهلمادأ نهر لاق هلوق
 ىف كللذك ةرايعلا هذ-ق

 رمالا وتبيلادعب بيب ذهتلا

 هسعصم ها لهسايبف
 قاذك | ار نم هل وق

 مكحما فىذلا اولصالا

 نء بيذهتلا فو بكار
 ١ هعصم هأ

 م عنمهنانئشلا نهرو هلوق
 ىفطيضو سوماسقلاف

 "لمكتلا

 «وعيوعم

 ها رصنيانز

000000 

 ' .نونلا فرح +. ءارلا لصف 6
 ومع وع م7 هب ءءددف د ووسروه-

 عنادا مرهلالجاعي فحل لاعب *« مرتتعال نفنوهرمةرملاو
 ١ كتكمأىأ الا ال هر ها عسل مهامادأ نهرا لاق

 (تس)

 رغب ضرقلاوعسلا فن هردقو نالاوهودح اواشل رااواوعراو وهلا لاقت عوأ كلذكو

 1 00 لا 0 ,هرأو فلأ
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 ليملاونيعلا لاذ م اةيدعلاو 0011 نسر فو

 | دوق ل عاده شت سمتيبلا اذ هى :رهزالادروأو ةيادلا/ةفوصو مرهم اولهم هلق

 < دع

 | نترلاو تفلسأ عجة ءلسلا فتم لاسر وهف فاسأ اذان اعرأن نهرا ذكوانكف عر

 َ نع دلسأ تملا هنعزأو تباثلان 5 ءارلاو ةنيهر منال اونيهرو نوهرم؛ مثلا ةرلاذخأت .ىذلا

 | تي ستكم ألد ةنيهرالاو ليو رق نيرو هنهكارق تلا هرأو كار ءالا نبا

 لاقوبقمن دام اعطو مادو مان ايلا كلَو نهرو لع نيهرنا الا نأ 5 نهتم هنيهروهف

 و م يك هذ

 بك اساهقووارةوهقو »ص نهار مهل محلا اوُرما

 ع 25
 ىأاناهرانارسشلاو مافتلاب_هٌتْنهَر أتنذملا ىلع لوالاو هفادأ«بتهرو ها هنهر و

 ١ عطقتتالا رهن وب ريشدام لا ادورع -ونأدلا ادى أن ءارماعط وهو هّممدأ

 اوتو العن اوتاهبالا 3 نهار ىهواهنمنوُقيفتسيال

 م | مانا كادز مرو ةتبان ةمادترملا قه هاروت يثو ماداّنهَر يلا هرو

 ا لبالاو ساثلا نم ىلا لوزهملاُ ارامل هاراذهو مهلهمادأهلاموب لَن او

 ىومالادشن أوانوشرْن عر َنهرباودلا عبجبو

 96 دام اع و 0007

 نسل فلاجرلاُْئاموالَ م نهردق الحى منح ىراجإ

 | تيارىرهزالا 1 رلاسقي ثَدوأ ض صوأ 1100 هارلا ل .هشنبا

 الاسرفلاو ا ةهارلاو هريسغل هر ألو لاق ضئاو اكوهرا ةن راو دبل اركب ىلأ طخي

 عضومّن ان نو مالسسا ا هسملع مداه سمل ظمضىذلا وهو نول لبج مسا وها ٌراواهل او-امو

 ال هر و

 ب ود دو لاق ناموس نيد هرلاو نيكرو

 سنع ىذا ءأم لاين دعبل مالراندلا تورع

 ُثودهرلاو ةثددهرلاو ثدهرلا هده سنبا ر ”اطلانهيسسن املا لردع (ندهر)

 لدهرلا كح



 2ظ2112101000>2ز]زؤز]ز| | 00000

 14 (نهر) .' نوالافرح يي ءارلالصف

 هنأ ىءاكلام مهو هاورهناف مددالاالا هسشعرأو هسسرزو ب هنا ىلع متر أ ىلع مهاك وا |

 نال. نسحسهذموشو ههدحو 25 اوتة مهاوةب هو ضام لعف ىلع .ةتسم ل عفب ففطع : - 3 7 ع 9

 مهلا :ءانوقموتكرت رى اههح واك اصتق ينعم ىلع لوالا لعفللالا- أ !لعدصف لاحوا اوواولا

 كلام مجنهرأو ىور نمو لاق سهوا ةيا نا ثلا تدع لاش ال هنال. نعرلا قيرطنم سبل

 حالا نة أتدأ “يشل هتنعردعاشوى ءر نا لاهاطخ آدقف

 : 1 3و هم و و

 لو-ةأاهىديهسنمر او »* هاش ,ىنهربف هارب

 و هوم مزود

 اد_ّفأدقنكمهدسةفانهر * 5 انب أن مهيطعأالْث دكا ىشءاللهلدمو
42 >3 

 ادقرتتلا كامسلا كن ربو شعل #23 ةنيهر هي نمل دسغب ىح

 ىلا رعالاننا لاق هنعرأ هيلاهتعفد نوما اقرأ نر نري ىعدهاث شيلا اذه فو

 200 هو

 هليهرو عفى شهب سدت دعا و : لكو ناتفو رعم هُسشعر أو ءتهرق بوذلا ام وريسغال فا - امنع

 اوس رارنو او وعوةبهاردتوور اماما ةنهارملاوُناسترلاومذخأ انهرهنم نوتباو هنهترصو ل 5ع ق3 سمح همم

 نها ماذك ىلءانالف تهارو افسمهل نوكمف غلب اماغلانعوقلا هب ىض هرامهنماولدباوط ارطخ مهني

 ةضوبقمناعرفزيزعلا ليزتتلا فو ارطَح مهترطخاناعرا ىدأو تنهرأو بيذهتلا هنرطاخ

 وبأن اكو ةضوبةمنشرف ذك اوورعولأ ار قو ةضوبقمناهر فهي ور فغج وأو ميداعو عفانأرق

 بتعتلاق لينا فنا رلالوقيورع
 مخ 9 سس مهي 5

 ندرلا كلبك نماهدنع تلو »* ندعا نود تاو داع

 ىناهزاورثك أ 5 نهرلاف نشراورام عجب ركل ثناعر عب ىه نشرك ًارقنمءارفلا لافو

 ع اره ببرعلا مالك قل رلاةفر ءنبا لاق ةضوبق منا هرفلاعت وقف ليقو رثك الخلا
 لو سم <

 لكو ةنيهرتيسك اهبل لكىلاعت هلوقو ك.لع سوح ئتادىأكلن - 'رهاراذهلاقي مزلملا

 مرصع رفا اهيسكبةسوم ةنهرو دآم نس نيهربتك اهكرما

 ةقباسملاناهرلاو ةتعارملاو َنهردسقف مادو تنبئ لكو امهر عم ناه ا مث لاعتولهّللثم
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 لاه ليكى أهريغو ىرلابن هر كلانأو كلذ غو ليخلا ىلع
 2 تذاكلاريغىرلااهلن 0 001 بئاسنلا ذيل هوو 35 ىبحاصو اهل ولدوا » '

 ص

 هنود رن درك ىدن وكللينك انأعأ '* اض طرا نهرا نأ * ىرهزالادثنأو

 ىلارعالا نبا د شنو ةلافكلا

 (رسشع عباس برعلاناسل ع 7و,



 ْ لعيهٍفنال ىحاجزلا مسقل اونألاق 0

 بسطلاوأ شاور رلااشلا نمو ام هذع تاجا اماذا هب و رخام

 نينألاو ىرنيباذامو : يبرتاقنن كلا كدت

 0 ا فورعمْنهرلا (نهر) ىلوالا ىداسج م اًنينَللاو

 1 عجلا 0 ا ًالذاهنوتر [ ارائهرارادان الف تدر لاقي هنمذخ ام بامبو امنادالا

 نئأالا عموم عجب لك سلو عجاناهرثالناهر عجب نشر سدلو لاق ءاهلا مضي نهرو ناش رو نوه

 ىىج نبا ىكسوقاسأوةقشأو دانأو دبأو بلاك أو باك اك كلذريغلة<بالنأدعبهباع صن

 0 لوفي زق صان 8 هولا نهر لعهعجف وش نخالا لاق درس ودعك نهر رده

 عمود اك ناهر 0 2 .رنوكيدقو لا ل وفم نواب مهن تل واع اناشدالقال

 | ثيدطلاىفو نادراةدحا اوةنش لاو ردو سارذ لثم 05 ر ىلع ناه هر عمجت مث نار ىلع نفر

 ىدعمىالمعتسا م عشلا ومسك ةفلابملااهلاو ْنهرلا ةنيهرلا هتةيقعبةئيهرمالغلك

 د اهئمديال لة مزالة قمقعلا نا هتقيقعي ةذيهرهلوقىئعمو ذكي :ةنيهرواذكبن 8 روش ل ةذن روهرملا

 ازهىفسانلا ماك ىاطخلا لاف نإ رمادي ىف نه رااهنمدك اكفنا مدعوهلاهموْزل فهم

 تافمئعق ميلا ذا هنأدب ربةعافشا!ىفادهلاق ليز- نيدج أهمل !بهذامهمفىلذامد وح 1 و

 وه وىذأالا هنعاوطيمأف ةلوقنا ولدتساو هرعش ىدانن وهرمن | هانعم ل. قون دلاو ىف عفش : الط ك1 0-2 . 2 وصوم
 «سمص مواص | سوس

 ىعدالا لاق انهرددنع لعحا م هالكمدنع هنهروانهر هنهرىشلاهنهرو محلا مدن ههيلعام

 -ت ءوع؟ و و 206 وم

 0 0 ان 00 0 هلا د
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 لوا 0 دباس فهيم

 دو و ةدس .ه )5<

 00 * م-هريسف الأ تدشخ ا

 اكلاه هب هل نوهأن « اونهلا رادباهةم اسي 3
 هل رث ه< 5 ء

 كرا نإ و ىلارذاع ْنِإَد 03. وما هيلع كركم در د و

 اكاد غلوم -ءأم * امالاد_:ءسانلا وسشدقو
 اي

 بلغت لاق تتش لس او تقكوقنا6 اكنلامم-مكرأو تدبلا اذهىوروهتنر أ مهضعبركدأ و

 ةاورلا



 نونل !نوكسنأو هيفةغانوكينأزو<هدي_تنبالاف .لعمراك ءيذدلانءمرا .) نعم 1 2 07 ْ 2 00-6 , 8 5 5-97
 9 سا سم اوهوو ا سب 2و

 ةنرلا 60 ندعم صو لوس صو هفلاسن مرو عمدا لعمل ىرعزالا مدل! نيام
 ةصيصلا نانرالاونيئرلاو لا ةديس نا ءاكيلا دنع حا. ههلانينرلاو ةروذ لاية رادو

 2 م م ةضصوؤ- مث هه

 يناس :رأو سرنا برت تفةروات هنرْنرتت نرءاكمااوأ الا عنيا ةوا ب ثلا

 رعاشاالاق نم هرايطأو ةيغمْاَ ارت ىاطلا دبر أ مالكففو

 هع 3 ة دس هوم

 نرصد نفاأ #* أد , كانك عفادع

 اهءجيونرسو أحر ةىفتوصةئرلا فار ءالا نبا ديدشل ثانزالاو ىلا توها نيرا ليقو

 اذكانَهساو اذكل رو مرأواذكلا نال غن ارءاكبلا عمي قيما توصنانزالاو لافتا
 حلااذكواذك هانا ةماجلاو محام فءاسنلاواه بن ىفةأرملاو اهشاينإ !ى سوقا تراوماواىأا ذكرا ذكاابرأو

 ص ومهم س 7
 ما ىلةعملا فهريغو دل ا هرك ذ نر تنرونرهار لات امن رد االول + ءرفةباصسلاو«-قيمتىف راجل اواهعمميف

 لما اكتا ضو »* مهلماح وعملك ديسالاق يوحد

 م ه5 مث 7

 واذا نيوز 2 تانرإ 23 ايضْاماذانانإ نر

 كلذكو نأ عون نرم سوو هلممنانر رملاو سوقا او انينَران هتلر بلقف ضادارأ

 سوما تر ةفينحو لاو مسالا ةيلغتبلغ :ةضانإلا لكتاب الاهل لاقيو هايل

 اواني تريد ردقو توصل يل نيئزلاى ملا لهأ ات ثيدحلا فو ننللا قوفوهو
 ب لاو ليلقلاءاملاَرلاو 0 نراه حدصيملو # لاقو فلا ماا اناا مرا

 وه وفيةكلاند_سع :و أودي د_ثنلاببلعت ها اورف. مننا للك رطل ان 00 و ريثكلاءاملا
 سا ب رهعد

 نانرورزأموبو لتعم هد نعمان رلاف تونر لاك نمو نوهت :رطعأ تورم ءاوقلس أ

 نمنالعف' هيو .دسد_ءوهو ىلارعالا نباهسيلا بهذا هفنينرلان ملاعوفأ“ ئشلك ىف ديد#

 ان عوبأ ههضومفروك ذموهوهندبشو هنأ ال ذهول ن«هقل فثك كلوق

 مو
 ىداك لاةيد_هازلارعوب لاق 00 ىفاملاقي قالا فر لاير ىداج نه

 ىدا جر بش ىرلا هلوق لاق هنأو فيفضل راقي وفرد رخالا
 ها ىداج-رهشمالالب هنراهيفاول ةادن ٠ هنسلاىدهاورداديزل خل هنبز م لا ندا دحردي ا فرو سو-هاقلا ىف ىذلا 95 2و و و 5 0-9

 هوعوعم وبأوىرابنالا نياوبرانكلاكو ءاسقلاةاشلا رانا فب 5 رهام قرركتأ اولاق



 امكعضوم مما شعرع هلوق
 وهلاهو هيفتوقامدشتأ
 ىلاقو اجلا تاس نم
 لعو أل اك هصئام ٌةْنسرا
 ىرعلامكحاييلعاني رحألاذا
 اهتر.هىف سايقلا ناك
 رسكلا اهمكحو ةدان لا

 ليف-! لئمنوكتل
 تقحلا مع رطاو طي رخاو
 ءاناهدعب قلسأ مب ينلا ءان
 ىسابقلاناكو ثينأتلا

 اهنأالا يم .رأاهيلاةيسنلا
 ؛دعباماهئمءارلادعن قفاوامل

 ءايلا تاد> ةفضح ىفءاألا

 ىفةفشح نمتفذ>ا؟
 ةبسنلاها تيرجأو بسلا
 ةفسح ىف ثدن أتلاءان ىركن

 ”ىوديلهمنوكو وأمورو
 ها بسلا رغافمودذو

 هيهصم هيك

1 0 
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 , ام اًقهذوا تسرق رقلاث روكرأ ملأ نع عفان نع قاذنا نيد ذا ونام انطك] ت نضال

 سب ةسو.مجب وم 25 وو هو ا
 01 قونكسب ىاهيلا نون راهاه أن الهنلا لدملا اوئثلاىلانوكسلانوكرلا نلوعفاوهو مظعالا

 1 4 ع مآ 3 .١ 9و ىسو دهر
 قلطئذااوهو كمل هأ . ن*ىل- جرا 00 أةناكرو نكرون كر وتوم و

 ودي و ع

 ةرده” لج نامرلا (ندد) د ثالئلاد رول نا اسوم بلع لا ىل .هىبلا هلق ةبتبلاهنأفا

 2 َناَمّرلا نعل دلما ىنذي ه#تلأش هب وس لاف ئرهوملا ةنايز هيد اوك اؤقلا ٠ نم ةفورعم

 اىردالئادبف رعز تعمل نكيملاذارثك الا ىلعدإ_هسأو ةفرغملا ف هفرض الاسقف هب ىمماذا

 ةئو شفخالا لاهو ثؤتلاو فاالا ةدازرثك الاورثك الا ىلع ءامسدهف هقاقتشا:ىثىأ نم

 اون أل قيل ىزب نب لاق نالٌعفنم رثك لاف صا ضار ثمة سيلصأ

 ١ ضانطناو نارماو ف تامنلا قرثكيالاعفنا لاف امغاو كلذ فالذ حالا لب نال-هف نمرثك أ

 أ العم نانسس

 | اهنا ىثندئامر راق هرص تح 2 نمناسعلم عدزم أثي د ىفو اعف انأم هرج كانا العلا و

 ١ أ كلذوذام 00 ردع عما متربصي حا بلدك اناهر هظ ىلع تماناذاةريبكف درتاذ

 ا ْى رخالاوخأ أيربو هسخ ىلا هتناف ربىرامهد> .!ناكفنانن 5 امنهعمناك اهيدلونا

 ظ | ىالثدنال انهه هترك ذوةديسن ا لاق هفلعهفىذلا سرفلا ةنامرو اهرمصخ تدت نمدهيلا

 ٍ أ ا.ضيأانهىرهزالا رك ذوهي وسو ليلطا ىأررهاظ ىلع مرور ك دمدةندقو شفخالادنع

 للا ونام رلا نا ىلعوازلا,لدنامرو لو ةهك افامهيف نانا ةةصىزيزعلا لب زمتلا ف هلوقو

 تلخدواولاو برعل ا مالك لهج اذ هروص :موبأ لاق "لب ىلع: هاب فطعتواولا نال هك اهنلاريغ

 بنتو ةلاليصفن ايش لا نمصخق ميله ئشلارك دبرغلاو اهب, فطغناو صاصتخالل

 دف ىطسولا ةالصلاو تاولدلا ىلءاوظةأح لجو ز ع هلوقهنمو "هل. ضفلا نم فاق ىلع

 نامزلاو لذا اداعأ كاذكودبك تلاوذيدشتلاباهلا همصخت ىطسولاداعأ م "هل ةالصلاب مه سعأ

 هلسزو هيتكو هتك المو هتلاو-تاكن ذل توزع هاوقاذه نمو ام يفةنملا لهالا سرت

 امهلض . ر ذدعأو'ل+با ىف الخد لاكممولب ريجنا لعد_ةفلاكيمو لب ريخو
 ةمو

 ةيعمررخضت ةنامرلاو هلود أ يفراك اذا سر نامرلا تنك لاقي و امه تلاخ. نمام-ممرقو

 1 نهانا بجانب ةدوكرسكلإّينيمذاوأوطل ل بحامسلاىفو شومر خفر 0

 ريض راس لوق ىربنبادشنأ او ميلاوةزمهلا عشب ذب ىمرأ
 5 نب 7-23 وم ا

 ه1 ل ا عما يل ولف



 ذه. _(شب
 م هه

 )وس ص م وهم

 رب زعلا لد الافو مم .ملورض# رضحو لضفي لصف هريطنواضن | ًاردان وهو نك ريك عار

 هلا امطاوئشدلا ىلالاماذا أن كيك م فاكلا غضبقاوللغ ءذلا ىلا اوك كال

 ا 5 و ٌاناكو اهيلا لاماذا ايندلا ىلا نكد رو ةحيطخب تنل دلو نك رب ننكر ك رخأة غلو

 نكرب انما نكد وهلا س ا١ىفةينبالاهسلءامفال_ةوهو رياغلاو شايل ديالا

 كلمني ىَؤقتاموةب وقلا ةسيحانلا نك لا دىوقالاهبناج ينل رعل لابنك
 هدونجو هانذ_تأف ىلا هتهلوةكلذ ل _ءاد وهل لل وزء هلوقرمسفكلذي ودرب غو دنجو

 ةيؤرا هوينسد كأن 0 ناكر عيار ديدوىنلا قو ءانذشنأىأ

 وهو رصقلاو لشن نر انك رة وقتاسنالان 0 نكرألا دسم 2

 ديد ندد اىزآ اوأ وف مكيى تأ نزلا لو زنتلا ىفو هنداموددءوهموق لحرلا نكرو هبناج

 ىقريظعلا 0 راو ةريسشعلانك را مسهلاوب ألاف و للا ىلع ءارأو هديسْن ا لاك

 ديسك رحلا وأ وأ ىلاعت هلوقىفىلبقو » هلمافك ال نكربيدذقنال « ةعانلاتس
 د" هز

 نم .ئئرنالاوديد-ثن شر لا ىوأ لنا دد لاو كا جراللاقيوةوُلا نا لانا

 هناثددخلا قو ةموز ءىادددشو ىلا ىوأيوهو مهفارعثأ نمسفب رش ى ا هموق ناكرأ

 ناكرالا دشأوغ ىذلال_>و زعهللا ىلا ىأديددش نك دىلا ىوأب ناك نااطوأ هللا محرلاف

 ديد_ثنكرفلاىوآو أل اك ىت-هموق نممرد ص قاش نس ءوهتل هس لف رتامناواهاوقأو

 ةلاعت اكرأ نيكر لبجو طثااطا نم نك راادشسبا ميلاد ءاازءدارأ

 ئثلكناكرأ اوه-راودىأ قال )ا هناكرالل اب وباسحلا ثددحىفو ديدشنيكرل سبح لبقو

 ناك لاو ةناك لا ىهوةناكرلا نين ني زردوك وزو هر نك لجدواجب موي وابلادتقب قالك او

 4 1 ع تراتملا ةلك جة ,ةناكرمشابنكردق ديك رلهنااروةواك اسناك اذا ل حرا لاقيو

 نسل غافرال الج بح هعضوم رم نمت تااذا نك ع طرت والزنا ميظعلا عورضلا نم

 1 راو بشن رماة هنك صور عوبأ لاق وه روردكتك ضاخرشو ٠ ةفراطلا# لذ يود

 ةئمو اهوهغو بايشلابهيفل_سغنىتلا ةناّجالارسكلايْنكرملاو نقل برأ ماذا تنم

 ىتلاوعو فز دوذسمو مو بني زاهتخال نك مسلخ تناك اهنا ثيدح

 نوقاحدلا نم يشعلان وكرالاو رهسغصتلا ظفل لعام و د د ورافلا نك رلاو تال الا نمد

 4لاقفتير درقنوك را اممإ د لالخ دمتم قل ىتر رعثيدحىفو ةيرقلا سرنول رالاو

 ا و ردانودوة اناو ئنادلا ىف فاكتلا مب

 َ ةرابعة صفي تسل اوهلوق

 ننوكرنكرو ابا
 :رهزالا لاو د_عقباب

 , ىدوصم ها ةميالابتلل

 هيلعءامفالذب وذو هلوق

 لعش لعف باءنال ىأ 2

 ”قاحن وألا نا نيثوفي

 حابصم ها ماللا اوأنيعلا



 ةنيناقرلا نامئاصلاداز م
 ةراَضع ةندنامطلانز و ىأ

 باّككى أن اف رلا وشيعلا

 ها رطملا نمذاذ درلا بهمس

 هه دعم همت

 هير ثونلا رح « ءارلالهق 1

 ' و.املنا ةقملم ار ف فاعو دودحو انه نهفرلسدلو لاف ةسئعبُم ةقلم ىهو

 1 ةينغترلا ةرثكو فلاب ةيهقرلاو ةّينهللا اب ,رلاف ىرهزالا (نغفن ]ل

 | نمةنهتدف لطيراخأ د ةلسنف 0 رثكو شيعلا ةعسين را و ةيشولبلا كاب رلاؤىرهزالا لاق
0 

 | هييركييترمفار ٠ رخآى نا: ىءاسجابو هكموهو ةيغاقرو ةعسىفكأ شعلا

 رعاشلا لاك نارفعزلا ناك راو نورلا ليقول اناعرالاو نورا الا «(نتد)
 .,ء

 تنافر رلاب ام تدك ئاماذاة حبو :

 مم ةكئالملا وهب رك هنالث ثيدحلا ىو هانلاو تارفعزلا ُنوُقَ اونا هادي , ولاخ نبا لاك
 تدع
 00010 ياللا دار نا ارفعزلابنقرتملا

 رعاشلال اق نوللا هسا ى موتنا هل اًرلاو ءانطابهيضخادا

 مد داس ه هه وو« وس ٠؟ ع

 ليد نيلساذا نيبىرك »* اهطوممناك ةيكاب'ارقم“

 ىايبشلا بح -وبألاهءادلاءةيضتخمىأةتقارةأ الاقي و
 ”ثوء» هد هدهد 2 همومه

 ٍلوبطعس ءسلاك تقارعرغص 00 ةنكمب ىسن ةرمكمتءاج
4 - 

 0 هما -

 3 ارعالا نيا دشن“ آو ءان 1لا,تدضتخا اذا ْتَدقَر رثو تنقرو هد «راللا تدك 8 و

 ىدصتلا كا ىدعيتْشِعو ثنا تايغ

 ىدحو رجاوي دنرفا * ىدر رولا نارغع لاب تدعو

 دست نيالو ناوأل ب ةنريضا دفعا طانمو ثاعزلا ني

 ندم وقنا ىئاللا ناسا رو هلم يقؤتلاو تبل ل جبرا َنكرأو
 باتكقنيقولاو موُكرل الشم دوور ونيبتيل همعأو هطقتهنقرليقو هر وطسنبب براك باح

 بالا نقر ِقتلا ثيللا باسح همف عي اليكس هلا مهوتي الئل عضوملا ديو:تانابسملا

 دنا سزولا وبا ارفعزلابوثلا نيد رتكاذكو هندب زبوهو

 3 وطسلا نيبال قا ىذا ندر ل-هقو تناكملا نيرا : نقولا بناكلا .ةركراد 8

 مهردلان وذل عفر ارلا بن يسقرلاو شوقا نوُراوهسني يكل 7 رو تاجات نفر

 نْدأَى رطغي نق ةَرلاناَدبو م-هلوقس :هولافعا نع نا نونهي يذلا نتا كذب ىم-

 ئىخلاخلان نكر 1106 2 فروا هور عجب سيق لدول ةفدبددبلامأو ذأ

 م ع ر) توما )نري ف سس 76

 ةلرييسلا#و نكيو سيلا لامعا زول فوكو رك 3 نكرو

 نابحو

|| 
| 

 تي بقعا

 ول هرعبنتجدزي اجرب

 جديدين هع
 اعل

 5 5: لو نسفي ةيال نيم ا

 1000 05 از 2 0 ,

 9 2 ركب

 0 ف | ||| آس سس سس سس شع جيب 0

 يا ممم سحب

577 



 ؛© || (نئز) نؤنلافرح »« ءارالصف
 2: سيرو

رلاقب نَعَرىأضرالاىلاَدْخ أل خو و زع هلوقف ردح
 نء

 ثددخفو اضيأ عضوا ا

 (نع) طاغوهو :لمهملانيغلانةاورلا ىفءاج ىذلا اطلت لاه نك روهنلا لام اذا َنكْرأوهيلا 0
 من وص ؟ردعءوس

 اهتم برشبف ةعلطلا فد نمزسعت لدنك رلاهريسغو ثدالا لاه كانرلا فىرهزالا |

 رعاشلال اق هلوقبامضارالب ,انهيلاىفصأنغزاوهيلا نع (نغن )

 ماقدارولا كلود ٠ .ع 3 اقص ىرتلأو
ملا نكران عرض رالا لادلخ ؟لاعت فوقف رييجْنباثي دد قو

 نكرولاماذاَن ٌعرأو ه

 نكسودلا لام ملصا او سهالا ىلا نترأو طاغوهو ةلمهملا نيعلانن اورلا فءاج ىذلا تاطقنا لاق
 هيل :٠ ووسع

 هدضع ةلوشفم ردم السولار لل تانيه حامرظلا لاق

 لثمن :رالا 5 ]ومقو ل وقل انا ءاغ مالا ُع غلا و دمصأ اتالك فصي تاعمطم تانغ لاق
 ل دعا

 ا

 ناك اذان م مونو معو برشو لك ًااذناك اذانعرموي ف ىلا ارعالا نبا ةناع لملاةَنْغرلاو

 هيفدعطلالى كلذ هكْئترنألءا رفلال اق فاصسا ارشاذ ناك اذان عم موو دفا نونارقاد

 عا نكن انسكل الاو داو نظروا كد كلعابرغلا لوم: فاما

 ه6 حد 6 م

 0 ءلىنععدولءار ءارقلال اق هللا دنع: لعلدب ريلاقهللادندع هنَعَر لاعب د ولعل عع نءرونءرو

-_ 1 

بنذلا ليوط لفركن فر سر (نش) بكر اهعلانوديرب بكر ثانوي معو
 

 ىدملا ةغباتلا لاك تيتان 3 .ةرريعيو نونلاديدشن

 5 را

 نكرم نعرأ برسسلا بيحر #3 يخف رجول مهو

 هاسإللا نع

 نفر لاَ لاضوأ ىلا ا : ثيللاك برج لك

 س و7 سوو

 هول

 نكرم ىمصالا رظبف رتل هال نوادر ءالانا انزف ماللا لوك الردارأ

 دشنأو نكس عر تقلا
 س مو” م 6و

 ,.ىفرتم رئت * نعت ضريخ الوان رم

 حاملا ىربنبادشنأ أو ىضْعْنأَمرا لاقد نكس رقى َنأَمْط انزو ىلع لحرلا نارا

 هيلا كشالجرناثيدحلا ونال نملَمْفَمْلوما + لَوتادغبسانلاْنآَنا دن «
 6 مدءو هم وع

 لاق. نوفراوىهالان ءناقرا لاق هيناك امن نكس أ نارافلعفف لرع-فءلا قفز غلا |

 امنا ىلءنؤنلا فز ىرهؤملا هرث ذو از نودلا نا ىلع اذر ىؤرهلا ركض ذرثالا نبا ظ
 كونا را وا املا قع نب ع

 نان”دئازتونلاو فلالا نالءاهلا بانىف هفرل صف ىفرك ذتنأ ةينهقر و ىربنبا لاهو ةيلضأ |
 2000 ل ا و

| 
 قفيلثم خلا ١ اوفادمه و هلوق

 وطو ىناغاصلا لاق حامعلا

 ةباورلاو هل >ادمو فيصعت

 سدج فر ءاوراس مهو

 ىطدنعكلذموياوناكو

 ضي مثهنرواعتةادغ

 نَكملا ميهرلا ىفهيلان عفر

 فسر نافلاوفحز وهو

 نحس نءرأ برسبلا بيحر

 م ونعت م ىرريو
 مكب نكملاو نوكسف

 ىدعصم همك ها 0



 ىلعلا يلءالإهناىروباسنلا طخ

 اما ىطسملا دا جلا اواسنم قولا ىلعانا
 و 8

 9 اكو َن و اهاَر ىدح #3 نس قولا ٌضءبو انس وول

 نمشلا تاناسلاوضقاذا ىتج * ْنَرَقَف ٌتازرلسم اهقانعأ

 نرألا يثيالاهودَلاو ماق نولعأ نالش جان لكسر

 اذهو نما اهانقأ ىح ٠ نعرايف طر اهل و

 هطامد تلا علا هتنعرو ؟لعلار فول !نماهدش يسرا ساعأو راب ل جرهلوق

ع ىشعاذا نوع مو وفل جرلا نءرو يلع ىشعو كلل ىنرتساف
 دشن أو هيل

 و ووري س 2 517 2

 نوعي س+لارا 1 ركام 37 هيك ايعسي صناع هرك اب

0 

 ظ نيةديعرع# فوداذكو و نوم نعاضو لو ءداشنا فهيم اىربنيا لاو هيلع ئدفمكأ |

 ْ تاعي اولبجلا مدعي نع لا ليقوامدقسمما رتليطلا نم ميظعلا بقنالا نِرلاو بيبطلا

 نمنعرلا ات واعر لودفاا نعلأ شدجو نعرأ مدا مالت يس

 لاهم شاثوعرملل ًلظْحاَر رطل ل عجدقو هنرثكل برططملاود نَعرألا سدخلا لاقي ول لا

 ليللالظ هوست ةقابف فهبصد ِ وقى مالظلا نم

 'آ ناوءرسا درع ءتقرطاذا ه» اهنعيلبللا تاْضءَعَمشَ

 ةريثكلا نوع را لسيقو مم مالا لسبب نوغرسا درع اه ابدا ل بلل تاخمخمو

 لامكلا نم عر ثيللا لاقو 3 لكنر نعل هز 100 وطن عر لبو ةكرطا

 لاكي لا نعيرباهيشناننعرةرمصبلا تيعمو لاق ةرضبلا "نعرلاو نور هعجيو لي وظب سدل
 انامو ىلءانعرلاد ةرمصبلا تناكام * هلئانزوركا كلامو الول قدزرفلا |

>, 
 | 5 هم ث, 23 2 00 يع

 ا ٌنالمنيعروذ ىرهودا لاه لبحلا كلذ ىلا بشت كلم ناعرو ذو نصح هش ع نملا: لبج مسا نعرو

 أ 0 22000111 مس8 مو

 0 ُبْمّتونعرئذْل م هوأبسْب رج نب و رع ثراادإو نموهوهلن هج نيعروربج لوامنم

 نزجارلا لاق يركن

 ةمس هوو همود هو

 نينليطوب شع 25 هك احب ل نيعر ذب ند راج

 لاق عضومن ءرلاو" .ليقيعريب لال وط ضب فالي بنعم: ءرلاو

 بوذكللا نفل ل طايح رصو 5 وعدنا رئاو نِعَلاَءادُع



 تزل وقئانطاٌر دقو ةينعلا ملكشلاةتطارُملاو“ و ةناظ رلاو اود اطرلاو هيتغلم ,ملكت ايري ري مومو 0

 3 مورلاامتافاحف نطارتاك * رعاشاا لاف ب 00100

 هتطارو ناطر كش :زلوةةواضن اتفيفختلا اَنءطرام هو كمالك ام عًامزف كانط مراسل و

 بغا ةقرتم لغو مناف عيل ٌطارتو ةيميلاب ةتلك اذا

 سرا ن طارتكم حاوضأ هي انقل اطاطق مهطرافرانأف

 نطارَتلاواغزتشكو ءا رلا 50 هلا لاك هلّتنَظَرُف راف أس اتنأ الاف ةريرهءأثيدح فو

 تيا سنسر سعرات تب فرك رمال 0

 برين ونطربفيك ىرتامأورع هللاق ىمادااورعخننهتادبغ شيد هنو مععلا

 ًادهغنو اناقتك اذان لا فابن وظَرلاو ةناطَرلاو م.ماغاناوخرت رص وتوك أ هللا

 قاف رلى مواشي وُ ةنالا اهالي ولاق ا رهكص تناك اذا ىمضصالاذازا .ةؤادأ

 ىرهو طل ادشنأ و ةقفر ةعاج لك ىرقلا نمي ناتو الا ىءاوُصمىَأ

 و3 هلو هوم

 قل ةنوغرلاو نزتتملا تلصق ع وفقا ءرالا 0 3 * ب.اوقلت ا *

 مفلانز 56 20 رافت ظدأ نكراو ةنوعرلا ان :«ءانعرت أر ماو نكرأل جر ارت شالا

 و رع

 انوه ذر اوناك 2 ىشل قانر ءاماااواوقو انعااووقت الىلاعتهلوقو 1 رو ةئوعر نءر

 كلذ نعملاعتهننا ىملامنا بلغت ل :ةنولعرلا نم وق مسوهيلع هللا ىل_ص ىلا بسلا

0 0 53 0 07 
 هللا ل زنأف بس مهمالك ندوهوأنوعارو اانعارل_بود لعلنا ىلص ىلا لوقت تناكذؤملانال
 9و 1 1 "ليال 7 ان 2 .

 وبلا مقوعولا هديسئالاف أ رطل اتاري

 ًاردقو كح ىفعز اكلوقن ءانؤلءامانو< ارن 1تمدقدقو نءرآلاو ًاةنوءرلا نوديرب ةغبصلا هذه

 ةءارقلا هءلعىذل اواو اير ذو ذك الوقت الءانغم تلعت لاق نيونتلا نع اراولوقثالن ال. 82

 دنع ملا ىفاهرسة هنأرك 1لاؤقأة ثالث نونمرغانعارف لق كر هزالا لاو نونمريسغانعار

 2 ا دلك 1 عارنال.قو انههنمهنقدحأ اوهَو اممم قت شاموةاعازاارك ذ |

 ا ااكتلا ءهتءلدو ملا ناكلذو لس وه-لعهلثا ىل_صىنلاةريضاجب اوظفا نأ نومبسملا ب مثذ

 رهاظ»كاذنمنورتسستي ومهسوذتف لسو هيلعهلنا لص ىلا امنوب ساواك_ةاهوذتعا
01 
 ضعيبل مكذءبلوقبام انعاراولو قتال مها ل.قوربقوتل اون زعتلاهوبطاذعنأاو صأفاهنمةاعارملا

 5 . عا ٠ و 1 «© ل , 86 )2 6 5

 دجوو شاملا ماطخس لاك هدش مك< ملاذا هواح ركسأ لح-رلا نءروءانرتسالا نعرلاوانرظن!اولوقو

 (مدع عباس َس برعلاثاسأ 3(



 هدكب هنن ضو هنس ع مغر لع كا :تلعق لاق «ناسنالا نع لبق ىحرثكم م سرفلا فتنأ

 حاملا لاكاضي أن يسلا متو ممل 0

 او ا دبع هأ نطودمت 3 اجر مان صو انج ما اخوي ا

 هلو س ًأرلا تلصن س هلدابقلا ليوهدانأ « للا ديسلاكن سوا س اس ىدعا لوقو ىلع ىظترم دمسلا بتكو

 | تارتدوطانرا (( نار نونبر نوط ع تاس تارلاوموطرشلا نارصلا دبع دعالو :

 ا 1 تارشن عوطاس رلاثنالا لاق مهمالك ةينبن ماسيلان رولات رالولاعت نال ةيمعأ !لسعلاورهللا نم هنبخ هإ رثك

 | (نش را: ىرعي سلو مو رنا وطارلا ىرهزالا لاقل سعلاو ردنا نممأشلا لها دن

 1 | نسي لك أيل الا موقلا يبعرسخادلاز ا رئاوءاملا نمَدَص ضل نيسشلا نوكسب نشر رلا ىلا لخادلا نسشارلاو فوق

 0 | مكيف وقل ماعطتيقاومدعتيكذلاو هوْنُش ارو هاوس ْشيَِلجلاَ ثرديزوأ اوي ؟لمكتلا فاكمي-.ةلااذكو

 و | ىناوهر اعديلو ةماولافانىذلان 3 ٌرلاىرهوملا لمعلا هلل اق ىذلاوهوارا ع هعتم هأ

 5 | شالا اوهفنولك ان وتهو موقلا ىلع خد فماعطلا تقوُن اسي ىذلا امأو لمقطلا و مدمل

 ١ انوش َنعَردقانالا ق غلواذا تكلا لاقيو نذاريسغب لخدولفطتاذالجرلاَن رلاقو

 ١ 013 5 مقم نار توببلا دنع 5-3 د نيلح لصقي سبل دا او 1 هه مسلح وق | ل ضب يبخل ول

 , ومص

 فارعالانءادشن أب رشي ولك الدف هسأ أر لشد انوشرو انشر نصرا الاف بلكلانشرو قدلدكو 0 اصالا

 01 لاذ نرلكلا نطراعت «: نعل لئابطو فام ح ةدامىف طمضو مكحملا
 | مد م و "5 2 ا 0 1 0 ُُط 3 4 0 و ةددشملا ماللا فب س ل

 هنايضر مضلائىشلا نصر د( 3 ةوكسلا نورلاو نشورلا فقرلاورميوبأ فرلا نشورلاو ف.غاقو نيساانوكسو
 ا -

 يراسل وثلاثاصروممالا هاك ادن ارا ”نيصرو مف قيل ثوانهام سكعميملا

 0 ىم ها اهريغو"لمكتلا
 دقو نر نيصر لجرو تل ىف :رهماوشلا تْدَدرديز ونأ تاثلا مكان مراوهتلك أ را ريغو"هل

 00 سم 8

 هل لانوس زموهن يك -اوذلا تء.صرؤ نصر

 هر ام هاما

 ناب . وبجاور رو هظْتنصر 5 ةيوأع 4 تاع موأ

86 > 

 هتنصروامب حىأ نتج نيمرتالفو ة.لاعلا لهأن مد سها هدب توماس هدنمو لاهديبتعشوهلوق
 1 5 د و مرتو 00000 موشوم ىأ نوصرمدعاس

 0 * أ( نصرملاو لاف "ءلمكستلا ىف اك
 اهبك وكت ةديلس ريشك

 ءاش ,قضعبكااهذعب مطياهو ةوةراطان هدول هيث نوضرَا (نشدإ) هش را يعمم هأ باودلا

 0000 ل

 ىهعلا نطر ((نطر دحاو هلك ودضنودعشو هربق ىلع نضر با ارعالارداون ىفوهريسغوأ

 مة مع 41 : 7 0 ا

 بكرم اَبَصَقلا فارطأ سرفلاةبكز ف نانيصرلاو قوقسافف وحلا ني هر لا ل وقنا



 جوس رجمم جبسم جس بما 70-777

 اسمن ول اا كانت سما ع ص - نيل ية دس مس

 4 (نئثدإل“ ٠ تونلا فرح * ءارلالضك
 8 هكا رس ل هل مع م

 طق ةوالخزس ابو 35 هنو رمايهتنزحلاذا ىتح هلارضتوي :

 ةوعدلل ضرالا هدو ىلعدوةيؤوهدحوادر امرك هينحي ىلا طيلغن فرس ناكمنَْرلاو

26 

 ىلعأف قردلام كما و وكلا ةلكو لو وتسمع عظوتت . الئ ثنيطلان ة:سلوراج

 اهب تملك تنزاو ٌرلاىهوان زعم ديس نحس اولا نر ورلا ةنفانلا وكلا لاقت مي ذهتلا نقلا
 م هس 2 هس تو

 * نز ررالاتاص رئاسة عبو دشنأوة بلص ىدع هنمذقت اص رِصْمرَأْلا تيل 0
- 

 ىارعالانءادشنت :

 ىدبك هل ْتةَرالوءاَضقلا أح 5 تاور غلا ىضقأامالدخولا |

 هيا

 دّسَعلاو فكلاداهتب سو ودق 03 اتا درا 2 ريشا

 رعاشل ىرينبادشنأو

 نر أنمةوار مو دم * انراضابك نامِّسلٌتْددعأ

 تّزألا نامل دا  اكشدو #3 ارا يو وانك انذلعتو

 ىو هو

 ١ نواز عسدباو فنال ىلع سأل قمن اننا ل مال (نسإل 0

 صال بريضي لسع كا ناسْرابْك يااكصلا سل لا ىفو لاعفأر ًارسغ ىلءرسكي لاق هبوسَس

 - 8 م3 < 9 هس

 | تسر ليقو اهتسرأو اراه ريوا مسرب ةقاسن او سرغلاو ةبادلا 1 نسردقو عباتتيو عرسي 1

 وه اس يقم

 صرفلا تنسرواماّرحل تلعجهتمرح ًوهمازح تدهش هتمَسوانَسزاهل لعجاهتسزواهّدش ١

 همدوع 9و هم

 00 نسرلب هةددشاز ا شياتتيالابوت لاو 1

 ب 0

 يك يا

 0 ند قطن فال 0

 نامعثيدحىفو نّسرلاراذعلي وطهلوقللدب هلوطي هفصوامناو دخئارصّقب هفصيمو
 سس دم ذو 9 8 م دو

 هري-غوري_ملاهيداشي ىذلا لب كل اوهو نرلا هياعلعج ىذلا وسر هسا ماتررحاو

 ىنعملاءاش في.كىرب هتل.هأو هةماخدير يهز هتلعجىأ هتررجأو اهتنسرأو ةبادلاتاسرلا يو

 ىغرتشلاع كيد نو هبال 2 قدضتلا# رو فالشنا ةعازتإا قاد

 انتر 57 ا : تيد بناعثا رقو ةنؤه اخ ًنبامصالائينيزيل تاق اهنعدقنا

 نسسارلا عج مال (نمركاو 2 وديرتا م كءزعدح أكل شلف كليس قل ىألب راغلع
 سم و

 نمنس رلا عضومنيسلا مسكين سر اى هرهودا ناسنالل لوعتسا مث زئامل اتاوذفه أو



 لثما.عان ور ىنائاصلاداز ا"
 ق.تاسرلاتاناذارلاوندو د
 نم ناذارناو ىر-قلاو

 يال او ءارقلا
 هع دينك ها رع

 ئثلك ن-منيز رلاهلو#ق
 هيفرمالاو لصالا ىفاذكه

 طقس هيف نكد لنا لهم
 نمليقثلانيزرلالصالاو
 هار ح وئث. لك

 ةدامىف ىذلا قرت هلوق

 مدتخحم حامعأ |نم قع

 هعيبصم مأ ررحو

 55 ساعنلاديدشناناو مونلا ةدلءروبصايهومتالوقي اهيلعىوقىأزم ةلوق
 عس دز دوو دوو
 3 *ااءضرأ ندرالا يذ.لا اهففع مهضعبو ماشل ادانج دج اندرالاو دلبلا ندرألا

 ضمانا طول هد
 3 ا

 هم 7 ٠

 دشنأو ع 9 ٠ 1 سِراموقلا ن مدد و تددش 5 ىننأنا ذاريليخْتاحدقو

 1 فورصمريسغهندشن ىذاارعشلااذ-هىفوهوالصأ هنو ن 0 تاقنافهذم_بنالاق
 2م . هز ٠ 000 .ه.و عن . 5 9 8 57 س 5و

 نغوهفكل ذناك نافةدئازهنون وكسشأز ودعدقو هفرصي الفةعقبلادب عب نأ 2 رود دقلءق

 انموتزرلا (ند) ؟اذاشالالتءالتعامناذورو أنا ذوران العون العقاماَد ىرو ًاذور با

 ١ كود ةةدع

 ا زارانزرمنز روشلانّرر وانو زروةناررتزردقو ىأرلا لمص ل مقو نك اسير لجروئث لك

يزرئئثو هةفخ نم هلة ئامرظنمل هجر ونام
نسلق اهنرَرحلا نّرر ل#قو لس قثىأن 

 | ّضرالا 

 ا ا ٠ 102 ل ل
 فافءورافو وتابثتاذتناك اداناز رةأ ماو ةاةثادا ىدلسا هنتر ردقوني ز رئثلاقيو

 0". و

 اهنعىلاءتهتلا ىذرةشئاعحدع تدان“ نناس>لافاو سلفة ,زرتناكو

 هددهمو ه7 مسو مى معو -

 00 لفاوقلا مو نمر جشاو ع ةمربنزتال ناز رن اصح

 ا | دعو أرك فرقت لدبقو ءاملك_ستدك ًانررلاو نر رلاَو لسقتلا لصالا نارا

 ٠ ةدسعاسلا ٌنانروُنو زروناز رأ باو ءاملاه_فنوك + عفن سه ناكم هوهلمقو ضرالا

 ٠ شح ولارقب ضيق وجني

 خم فملارا م نمؤحام ىف ». ًةيداصن األ َناوَسََْ
 طقرألا دج لاكو

 نوران رأ عسب 00 نور ررلا ىلعءامتتْحأ

 النا كرما لبام ةدئاسم وىربنا لاق ريسغالرسكلاب نر رلاوهةزجنيالاقو

 كل ريقرراكرلا ةئازرلاودسسف اك هلو لج را يردوا لامن أ لع عربمأل

 | اداقب :ثوزراورسكلابةنزرا تدم حاول عقانمُنزراوروُمَوكأ نب ذر وهفمضطلابل_جرلا

 انور للا ىمصالا 23 هنو ر فام تح اذا + 031 ب ؛ودو أ لاق فاوبألا ىف ليسا

 اشي انور رلا ف بي ؤذو ألاقوءاملا ك بق ةنينآمط همفو بلصلا تاك. لا لدقو عفترملا

 ناكملالبقو باصا اناكنملاْنْرَرلا لامر كس ا امرك ل كلا

 قى

٠. 



5 

1 
 ا

 "ريض ندم نضل اج ا

 فل (ندز) . . ثونلا فرح + ءارلاىل ف

 ١ وسو -

 اهتادرأ ك- لامي 5 ءاسنلاتاوزيبوحورجو

 دب زن ىدعلاق ريزطا لقوا يقورملا كير تلاد ورجحالاز انامل نمَألاَو

 ه مر وسه ع

 ندرلاس من لأهم #3 نداشركسب وهل أدّقلو

2 
 2 هم

 نَدرلاَتونَرارَعلاَ دك #2 اهناتكورومالاو شن ىشعالا لاو

 مادقىلا لتفن :لزغلا ٌنَدرااورفصالاز ملا ندر ثيبلا وست هتىثدللالافو ظامختا ىرارقلا

 هيلزغيىذلا لعمل ندرملاو نود درا ل غلاب لة قرع ديو توكتالاءلزغلاوخلابعا
 وةم اك وت ل

 يلألوتامأوماكتسملا سمقدق نود مود صقرغو منش درعا رظلاندرملاو ُْد درا

 وو مب ياه م9 .

 تودع ريت ل ا 5 الفاموود 5 د ا

 ثودرملا هدهضعب لاق عتساولا ميرا وانون يللا نمل دبا مود ,ل1تودرملادارأ لاق مهضعبناف

 شضرالا نود: 41 رشم ىف ةلوقبدار ل زغلاٌندرلاو لاه حبو ستملا نود اره اكو لوصوملا

 ءارفلا لاقو تمد أل ثم ىلا تادرأو ميقتسع سبل ىذلا لزغلاْنَدَرلا ل بقو بارمسلا هيف تلا
 9 هاش 2 ادءدسعأ دوم

 ىلا برضي لب ميركربولا دعج ىف دار عبو عيشتو ضيقت ذا اندوْندرَيرسكلادلج ندر

 لاه سى نىأيلا ةزياالو سعال 5 :رلا ديدشلا لبالا نماضي أ دارلاواليلقد اولا
 سس 87 سب ه7

 0  طلاخاذا هريغو ىعمسالا ٠ ئثىلاوسنمنوكي الف ىتجو ىرق بادن و اونأ

 سرؤلاك 5 ةرص مترج تطلاخ اذا ةيندارةقانو ىذدا ارربعبو فداررجأ لس: ةسرولاك ة_صرععيلا

 همأ# نطب ىفداولا عم حرذيىذلا سّرغلانَدرلاو قداررجأ ةرةصهن رده طلاءاذاءوشاللاةيو

 ىلع ةيضييج العلا عقو توصنخراوم درعا لدروس ءلالوقت

 حامرلاو ةأرحإ مسانيد و يباز رعالا نبا نع عصان ضر. اولاتاكدياوُلاب ىدارٌكمرأو ضب

 ةًارماىلا بو فنمهنااوعز يدا عرلاوةينثلةَنَلا ىرهوملا ايار

 وود ا وذ ع8ه«ء ُ

رةيطخ مهضعب م قولاق ر رد طخانتلا نام هوة اناكو ة 2 در ىمسل 9- لا
 نداحام رو .ند :

 هداشلاباوصىربسالاق هر لونداننمتذخأ او# بلغاللد_ثنيو كارفعإلاُتداَرلاو

 موو 2 هَ 0 6 م7 مع 9 21-0

 موو داد نم 0 »* دامو «عترصيف وهوءافلاب

 ى هد
 211010111101100 ١ناق ديدشتلاو مضلاءسلاغلا ساعلاندرأْلا تنكس نبا

 ىريبذلا قايل اق ةديدش ندر
 5 و 0 د م هد ةوووو دم هم 1

 نيا جسوم » ندرا ةسعنىتدخأدق

 تتش ملاح مرالاعع دس عع ساس . قدح اج دكه ةستتصست مم هه هدي يح يو م جم نعم صساج



 بام 2 ا

 تيران يالا 5 ل

 اقم .ارعأىتدشنأو ىر هزالا لاك لئاملا“ لا ىممالا هنعمل ان |

 ةمعو

 تنحي رافاجناير ةىليسلاىَرَب »*ئ سو دا

 هَ همه < هم ةهدع 6 ِء سوو هذ

 5ك ةهينرلا رىأ ةنح اجد نالف لاقي وبكر أ هقورو هبمفرصو هيع رص ىاأ أو بكرأ

 2-وو ء

 ْ 1 :نباثيدحهلئمو لرد هل-تثن ملاماذاء لان حرا نم يتيم سدا تار ىف

 ْناهذرو فرحا اذ هو وأعد_هبلامول سقت ى يبت دعك راؤباصسا | ةفصقربب نأا

 رس ىف ىرهوجلاهدرو أ وريثالا نبا لاك نر وم هولاو ىرعزالاو هديا

 ول طورت وه عر هانم بندا ةملصن والان ىلءنوثلا

 «* س50 2
 يي

 ةغباتلا لاق "لوقت ة لك م اورو
 سا سل ين اق سة رى موو مى - .5 يمد

 لذاوملارزءاجاوت عت 3 0 ا

 قاما لاي دراج املا ع نحب داو عساوليقثن نحره ليلو

 نكبر ارسلااماذاانْضكر 5 نيم قوْسأ عر

 عيطضا أ نهرا دب رضىلا.عللا لافو نكيرأك نك ءحراو طسناى أن عج «(نعجت)

 هتبلغاذا لوقي لجرلا لئاقي لجرلل كلذ لاقي ادي عفراف امصاش نعبر اذا لثملا ىوهسفن لأ و

 34 ص و / 7 5 ءاو

 ىايعللادشنأو هنع كَديفكفهدلح 5 عفرو عقوو عجطض اف
 همم الس د

 الكم ديد اىاع.جاوراصو 0 مهرايخأن رتساواونعحراالف

 اذاحاو ىنءملا ناك ناودرغم هظفنل نال عجب طفل ىلءا دلكملجسو اوبلُع واوعمطتضا الفىأ
 #همو م 6 دم

 لاق : وضرالاهدو ىلع نار رضاذا ٌبَعلجاَو بعرلاو نعحر اونعرحا ىودالا

 ةعءو

 ص(:قلاقي مكلا ليتس أيس ذااننذ را ند 9 انيصعب ىأاو عع راق ازاعَقب مهانب رض

 كادر اع او لكم كلاوهل- ةوول قو ليقو صدقا ”يم33منّدرلا دس نا نذرلا ع ساو

 سقلاق نأ ادزأ هلت اعح مكن اىفو اندر هك تامحاش درت درو صمغ كلا

 سمسم ل هسا بنج مدحت وعجم بجسم وسع
 ةركو

 01 || عمان مواد ا نك لاء رقوا هن ًادارأ

 3 ا ا 00 لل مسحب اهتيْشمف تأت ثماذاف ةنيهس تناك 0م ةاماو

20100111011 

 4 هج سوح مهاب طسو اينع توسيع الفلا - هاهم ٠ وعم

 ازيا ا تس يب حر د ريم سا نجح"

 يح يتلا حشو مص قيعش 1 اهياحتسلا دعو ١ تا



 اطل ا ا ا ا ول نفس مرا ع د ديور ل نشسلا» 5 اييدفر د. تع 5 11

 5 عدم
 نيادزاو داجو تئاذا رانا تيغلا فموي لذوي رسب لقاتل

 2 و 5

 ىئراشسا ل رار كريما فيعتتلا لسجرلان ل 5 كنااقلاَ ليلا ندرماو انامعترا

 نانءنزالاوامخرت سمى أف اك الا طقسا يم نالفءابسلاقي ونحت نه طقاستم: رتسم لكو :

 ىلع ادوسالا فأل وق هدهاش ىربنبا لاقءاخرتسالا
 * 9 ين مسد سان

 اد او نعرصقأ 3 انجانرتسج ]رام

 لجرلا نحر ةضسن قوناكملاَنَحَر «(نجد ( لومي نحال ناجل لا

 ةققمن قارتاو نجاد لوس عورطلان هما | هلا نارا ماع اذاني اكمل

 82ه سد ه-مو :ةءىش » ةماه عض

 ىرملانعاه يف يرانا وهاهتيرو سن ارانب تراهن اك ٍ

 «5 30 معاق

 ةنوح رض يوناسراجركاداانحرو انيستا مر ل .ةفلع ىعاهكسمأ ناف فاعربغ ىلع

 ليمشنبا .ىدتالوىذ_تانوح تاه مس دل ىجاهنلع» اسأواو د تيحاذا
 هد مس" دسم

 اهفاعبالهَساسم اسمن نأوهورادلا ىف ديدان تلح ارناف برو م-مباكرموقلان دحر ١

5 50 

 اضنأ تنحرولد الا تح رءار هلا هقال_تعا هيو واكو حر دزبلاو ىلا قوبسعبلا َنبنو

 َنيراداهحرسإواهنلعتلا تسيحاذاام "براون همةسردقو ىرهوملا ةنجار ىعورمسكلاب 1

 س ورد, هه 95ه - 0 21-180

 كمرو خا اعطلاىف نحب فام للا ضسمْلا فتقر همة ات عراودسفو اللا ظديدللا

 ىو ان يضوعانبإ ةينكو اع تمد ملاذا ان وجر فلعلا فريعبلا نجر روأ م شهنمفعي لاذا

 ىءمهلوأسانلا نمددتالو هيفااكم لامع ضعب ىلا ةفدصلا ىف بك هنأ هنعدقا ئضررت ثيم
 لسير سب وناكملا.ةماقالا نجرلا نمل ماهل اود دما ملعةشاملل ةيسلا ناف مه 1

2 

 ذل ا مه رعأ ميعاد دز أردان ماذهرهنم تيرس اذاني

 د ويح مرعب 2

 ءاّقسلا نمحيرذتةد.زلا ىهوةبا دال نا :رأ نمواصأو دسفو فضي 9 حط ذا ديلا ناجترا نم

 لاف نارالاكلذذن ءدااناطلت ؟ا رلارهط الغاذافرانلا ىلع عضوتفرل اهلا نا رلانةطاتخم

 هلوقب مزاخ ىأنبرشي ع ءاباوديسعوبأ

 اهيذتماكمودذماهازنأ * تلعدا ردت اردقلاتاذك 2

 لاك عاتملا لم ىتلا لبالا ٌةَناَحَرلا اونونعظي مأنومةينورديال طالتخا ىأةنوج ص ىف مهو

 زها يشل نك و (( نحر ةناسبباك مم اهنا ىدعو ال_ءف هل ف رعأ الو هديسنبا

 لا 5 دعه 5 مو

 لاف لامن #راوةّرععقو نج راو

 رسكلاباضيأ تد>رو هلوق

 ةىدوع* ها

 راه 3ك ىأن+رلاودحماداز؟

 ةعاججلاءاهج و لئاقلا مسا

 ناحروةفقلا ةنودرملاو

 ةنمهكوذ ت:داوذادشك



 ةم_-طعك ةترملا هلوق

 ىناركحو تاثر وهلوق

 ررحو ترو اهل غاو لصالا

 ىيععم ىنأ

 ىقيىذلاةمرلاوذ لاق هلوق

 دوءعم هأ ةيورلاف مكسحلا
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 - (نعئر) نونلا فرخ « ءارااولاذلا لصق. 0

 || لالا نت15ل اهيهئاذاببوابتق لاب "6 ةلوادفم ةستكلا اندذر "قالك لاو
 ْ لعل 0 اهباتشأةريشعلا مد ها تناك تك اذا حتنو ا

 (نارعسلا ناسا لما 1 اهتاداس 4 واطأن كل 0
 07 ص

 لادا قَدْعلَُناَدملاَو بو.هاملاو عوفرملا فءاوقادر ءس قو

 ق- 9 2,

 ١ : اهبحع طولا دق ارالا ربنا «( كأن ) ((ءارلا لصف ) ِ

 : ١ هقاسلوطبالشأملا نمتدن ةَتارآلانرأةج رى دوىرن باك ىفثد_دو اذكه

 ا مال و هد

 : ونورعلا نان رالاوثو رألاو نو لا 6 دا كلذري_غو ةَعسضلاةانَح قارألاو
 ا 1

 رو .2 - -3ع

 ا د , ور لوفامأو نور ءوجضوهو ليخدوهو نو رالاهاطعأ هنيرأو مهضعد

 ش ىم ه سي مو «-ودو

 ( ىذلاهمسسحأو ديردْئءاكاف برعم ىءرافوهاس اف ورصو * نبال !قفلو رسم 7

 ١ '!نعاشلالافو هنتر "او لاك ناك 0 ان ما ورعوت أب يذملاَناَرلاى مدنل

 رواق نانسلاب هبل * هر زفا باضولاَقورس | ١

 | يجي دارج ىلا ةنيفانأرو هنايزوةنان ! 2 عارم تاجر تاع ع *لكتانرو
 0 رك

 | نئرلا هدسنبا ص ل ياهت مو اظل رلا 06 9 اليخدهنطأو رودنمونأ لاق نيبانر

 لاق وشمللاىلا ل وقلااذ_هىرهزالا سنو ديلا هل ا 1 ومصشلا نيملا طا
 9 © يس

 لف ارضا نوكأ ن ماد 000 را ىلع تصرح
1 

 نان 1 (قد) , مساعي و اهب ”لناكف ةغ.:كئاراطمالا ىو نان لا نمار #0 د

 لصق ةعئاتنماراطتلاراطمالا 2 ناَثَلا اهنا لاكو وكس اهني ل _هفيرطملاراطق

 ّ ء2-و اكو

 ةقرموةم سوا نمرم ضرأو ”لبلومون نهنب امرثك أ اوةعاس نوني ام لقأ تاعاس نوندب
 وري

 ةكوك مى ةتراهباصأ 0 را ارعالار داون فو فيه_ضرظم اه باص اذا كلذ لك

 نو هبيو
 تلك تر ابقلاو مدس: لاق عارك نعاني صرالا تترد قو مار وناكراهياصأو

 , هس #7 و س و

 تاطاذأث ارم ترم ع 0 نمضءبلاف ىرهزالا كلذ مش موتو تدئووْت سمو

1 
 ةمرلاوذ لاف 2 نكلرا من هد ةرماش اهو

 هلا < م < و وو مبدهس

 فكن وجدا تاع مو 5 هم-هدن ابرد عيالك

 ةغلانلا ل وفق تيكسلا نال ولاق لك الالم ارطملا نم نحلل ىره الا
 را سا # و

 لفاسالا نع سهىلا اوّدلاس كك #2 هناضم .”عرشلام تام كو
 1 1 مس ل ج22 2 م

 لاق

 ا
 ١

#0 

 0111111 | ز|] ]| ]| 9|[|[9|09|000||0|0990|0ز99-771



 0 هاو عم

 ام (نيذ) ثونلا قرح #2 لاذلا لصف ٍْإ

1 
 ا اوحو لدغلا عمل ماخلا نال مةعمديد ثراج نم رع نحل نسر

 ذبل ال اهلاق لسنا هسا يضعنا هتان نطمزكلا |
 رج نبال دشنأ أوةفيعض يش ىشعناك اذاميدتتَفَن وه ىمدالا لاساذاامننَد

5 
0 
1 

 اند اذ اوهتشدعلا تودو * لاب نم ىو تولل ناو ا

 امر اكلها ةيعضناك اذاني الفا وفرعشلا كلاهلا و ملا ةقب هاندا هسفن ربع |

 نو ذلارةنأت ذلاو اهانا هلأ هوهبلا باطيوأ هنماملطية جام ىلعات الفّنادْينالفواضرموأ |||

 ءوشةيقبالا نوكتالنونلا ةناندلاَو ميم ىذ ةدقب اب داما تمارا َ

 هلع هنأالا هريسفي مو دود ضد ماعطلا قت 0 ونأ لاك و ئشدعبايشاذَي كلاهفيعض ||

 ل .قوليوطلا ص_.هقلأ لفس ًوهولددلا ىف ةذلُتدداوهيىرقماعطلا ن محرذاموهوءارَرملاب د ١

21.7 2:6: 

 ورع أن هبلو لالذو نيساهاجح و هذال لثم لذاسأ ص يمقلانذاندو اهمال- نهلدباهلو ظ

 ادا يور ةداهدحاو تدنن | فعاشملا ىانثلا ناكل ذه وك دو

 امين[ ذلاوّبطرلا صيص#لا 5 انويئاطلا لك ًايماعطلا لك

 نءذلاولقعلا نموا :وهذلا (نعذ ) عمدلل نب 20 وذو وو لوقبفزمهال نم ممول

 امهذاكأ نعد ن هد ارو اذكو اذكى لاكنْمْذر ها لوق:ناهذامومعبو بلقلا طْفاضبأ

3 

 اذك" نعت نهذوهةم-هفى ؟اذكواذكّث تنهذردا اونااىف ون هذ نصري. ةمادهذنأكو بسلا ىلع

 هاد و ه ج

 ىرهوم ارك ذ ذلا نع ىناهلأو ىناستأ انا 20006 نع 520 2 ىتحذلاش وهنع تهوف

 دة ني

 ه-تةنهذف عا ذو م-مطانيىأ 5سانلا نا نها «نالفو اضغلاوةنلفلاوهو نعذلال نمي هذلا
 مم

 رت نب سوأ لايتوقااه أ نعذلاو انهذهنمدوح أت نكىأ

 ناقلها هبت و اهنا هبل 7 وأ

 نين ناودو وود لوقيفزسيالنممد6منآلا ف قاسكلا ا ةءقابلا|:هةرباغلاو

 نا ادلاو ةمَْتلانودَتلا ارعالانتا برعلا ند عومسم نوررلهلا . ديه ولا ولاق عما

 وهورعو أ لاك وهناعاذا هناَّذو هناَدو هادو بيعلا نادال (نين ا بسعلاٌنيذلاَو ظ

 ىيزاضنالا يطق نبنمقلاقودحاو ينعم باذلاوناذلاو ماو |

 ع ١و < »و هم <و ا هو - 2

 هلع نايا 5 اهئ :عةرمعب دحأ |

 اناا رابفااهب « ةلوافمةستكلاانددز

 (رشع داس برعلا ناس د 6 ١

 انته حن مس وا ديون ننيضييرولاو

 نيداصي صيصخلاهاوق
 دد-ثندقواكر # نةلوهم

 امتدح او ةدلمر هلي 4ع

 ها سوماقلا فاك اهب
 مرينعم



 لصالاءاذك ىنةدولدو هلوق
 رط_شلاو ازروصةماكرخت

 وادمكحم ايف نكلهلدهشإ
 ناعومسم|مولعلفدملا,ءانقذ

 هسدععمم هل

 (ناذ) نوثلافرخ + لاذلا لذ ١

 ممدص 9 - ما رع ع

 0 0 قد م4 وه س

 ,ليقمنبالا نهد عملو :ةعبل رمسلا ىهي.ةوريسلا ىلع الذي نيغتست صرالا
 5 و< سل ةو- م وو 5س“ - مه

 نقلا يرده نيياحما عقو »# تام اونا صسريشلاحرصدق

 | بيمن مناك ثبح حفلا ثنأو باقفاهبا م رجناهفن بانا هتو نكللاةريآ ديفا

 ل 3 ىلا ارعالا نيا نءنوقدلاك ةتقاّدلاو نامت
 ا

 5و وسو وه سامو موز و هءو

 رعن لصسم ىلحر تدان 0 #2 ةنقاذ ىشواركش هبت ددحأ

 8 زينرادغتأوتفشلاهلتام قول دواهقَم تامة ىهفانكدرسكلابوأدأ انفو
 هرم 2: »هلو هوو

 *لئاماهتفش تءافولدلا تر رَحا ذا ىيهدالا كلذ. نمنوف دودو 5 لدتعلام ىداوَحْسعنأ *

 م-ب9دوعو ع

 بت تراساذا اههسأر ل ارت س.ذ-ملا ىف و ريسلا اود نير رب ن نوقْدةفانإ واقد. نقد تنقد لق

 ىقياضو فأل ىأ نمل تلال ايراد قوزامماةيوتما5ك رهو

 قيقرلا طاخملا نامل ونيل ا هاند 0 0 نا ةذلأو

 6 لح رات لم اود فنالا نملاسأم لك وهةرملافواضب اهنعفنالا

 لعفااك ل عفلاواهمحب ارم ل .#:ىذلا اشي اُتدآلاو مايك اون لسير رات كن رم

 2 ها 5

 مر الا نيثذلا ناليسنينذنلا ى ارعالانبا ندا هنمليسيىذلاور دصلاكردصملاو

 لاو اروع سبب قئونالموقلان كا اوهامغا عارك لاهو لبالا فونأ نم عقب طاخلا

 لاساذافنالا فنينّدلا لأو كلذ 2 3 صاواهض.عطقننال ةأرملا“ ناو نيعلا ناس

 اميل يصلان اانأ ىناوزغلا نماهتبا ىعينأ ىفهلعم_ ثأحاسالةأرأ ا لوق هدمو

 هسا واريعفصي حالا لاه لجرلاوراجلاو لما
 ةومسةع ) م وهءسوو « د 3

 نينذلابهيروسأ ب لاوح 001 هسا كسعزم لك و

5 

 ةهسمسوعذ

 هياد مشت سمىرشوملا هدروأ ثدبلا ١ دعو هيرهساهيلاوخ ىوربو دعو ءاوراذكه

 ىأوخنت ىألت اوووى ربنبا لافثنافرعنار مسالا لاقو تفنالا نمل طاسضخما يذلا ىل 1ع

 اك - مم هيج مس ا سح
 ودع

 قراها علامخ عب رأهللاقةداوسْن نارع نأ هنع هللا ىذرر ع ثن دبس ىودنكذ
 | . ىلعومديىلءنتَدلاق يعفي هطوسب نكد ةباورفو تام لاق هيلع ند مةردلا دو عّضوف

 ٠ ٠ | ووفهتقتباصأ نكد هنقذي هنقذو هيلع را وهنقذ تدق هعضو اذا فيفذتلا وديدشتلابهاصع

 ْ | ناهد بنا لب الا نمنوكذلاو ذي فق اف دمتقدو اهبهّسرضا:فذاصعلا هند نقدم
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 م (نقذ) ٠ نونلافرخ :« لاذلا لصف

 لدمَو ًدّبولا ل ثمسانلان راما جت ساما يل ةهذح ثددخحو ا ظ ظ

 بارعالا هلك امر وزودم أر هلفيعضلب :وط تويوتا بأ الو ىنعبتالوقي نول

 دحو هرغصلديد مشن فُعضو هرم ذأهّنأَذ سوهو
 هءابتاىلا اشم اوعديوهو هناا

 ةدايعلاب هفته ذكل نول دّولك همج ةفاخ وهو ٌلاضملا<ر كان" اذا عنصتامىأ

- 

 روستمإا لا شطعلا نمنيتغشلا لونا كار الانا( ندر دعم وكاد عد

 هيلا ارو ايولسا مسهل نكي تاو ىلا عت هللا لاك 060 30 انزف ماللا تيلقف ليلا لبصالاو 1

 لاق نيعرسس مريسفتلا ىفءاج قي وبل اهو .نيءضاننني رقم ننعم كارعالاّْنئا لاق تعم

 هلم ينام ىءواطهانعم قلن عد لوقت ةعاطاا منعاربالاة فلل قالو
 ماس # ع

 نءد ١ نس داةنم نتغدملق ونيغ 0 اع غنيعبطم نينعدمءارنقلا لاه وهيل ١ عرس را و

 داقنالسحرلاَنعذأو دايقنالا ناعذالاو هركستسمريغ اع اطرقأ ى أ هب نعمك ذكو رق و <ىل

 سس 0ث و 2 اهس وص تب

 اهرئاقلةداقتمسأ را هسا ولذوعضخ ىأهن ءذاو اعد. نعد نعد ايو س سلسو

 ه وع ةهمرس سور

 نيعللا عمت ن نَا دبس هس عمش ناسنالان دى ءرهوملا ) نقذ )

 نملاّرهلاقع : هنقذو هندي ناعتسسم لقسم لثملا ىف ولاقز ريغال ار ذم وه ىنايعللا لاك امهاةسأن م

 هلدأوهل؛مرخ ؟لج ربني<ةسيليلذلا لجرلل لاقي ليقو هنم لذ وه نع وهدذع عفدال نعنيعتسي

 مرمالا هضدحجو ضرالا ىلع هندي دةعبف ضو منلا ىلعردةيالذ لرقثلا لحما هيلع هه<ريعبلا نا

 وهامنافيصصتاذهبوقعب هللاسقف نقد, ناعتسا لعدم لاقذ بوقعي ةريض< ةريسغملا ني ”لع

 زيزعلا ليزنتلا فوناعذأ عمل او تسب ل خدم ةعرسسب ةسايرلا ديرب هنا مرثالا هل لاف هندي َناعتسا
 هل ع م

 لاقفاناك“ ابنصوو ربخشلا ى دقلاو ها هراعتس اوادك«نافدالانوزذعو

 لبنك ودناعذالا عسل ف ةقيفلكن عاملا مدي أو

 قولاهتعمقااىضرةسشناعن ءثندلاقو موةلدا نم ًرةنقاذلا لة قو ِنَذلا تقام هقاَذلاو

 فرط ةسنقاذإ اد ييعو لاك ىَنقاَذ ذو ىتنقاح ذى 2 وى ةردحس نب لو هيلع هللا قم دقاكوسر

 لغسل قو وقل انفال يسارا ردا ا نكد هلانرام لقول ةنقاذلا لقوم .وقلطلا

 كلذترك ذفذاقا اوَديْكنقاوح نعال هلا فوديز وبألافديبعو:أ لاف ةرمسلا ىليا م نطبلا

 لاق هنامورع ويم ل مدح عامام فئقوءرألو لاق ةنقا ذلاو ةنقاحلا ىهل اف ىمعالل

 تدق هدي عضو ل رلا نكد نذل ةنقاذلا هريغلاك هلمب نبا لاقو ةيتاثلاموتلحلا فرط ةئقاذلا

 انهنخلا كيتو



 ةدسسس» تس
 (نأث) “ 2 نوتلافرح '+ لاذااولادلالصف' 0

 0 . ْ ىشلاورعزب ريس لوق
 ظ |1101 نوني !ةسياوكلا سي هنرسأى لع * اكشن لاظ اذ ٌنااه

 ناكاوهلاظ سلو هنود فنادملادمع وهو كر الاداب زب ناطق نذل ذهادلاظءبشملاف

 52 ه )دوم د م99

 هريغوأ داعب ل زكا لاكاذه ىلا اوبسنءارثء ديس نبا لاك نطبناندلاوش و هليعت
 و

 0 هاحررودت < مهموغل بلطقنايدلا ب ناذ

 ني ناب طلاو دوما ونا (نأن ) و 4 .طفإ) ©

 قطرألا لوصف تش ح تدضنو دْرَدلا هريغ بهذود سفراهنل |نكساذاف ءاتشلا فتش امتوهو

 ' | رب عأو مه:اوهو هلقرواللاخرلاد -عاوس ل-:محرخم يف ضرالاهنعوسشنتءالآلاو تملا

,2 1 
 | سور انا ارفصةركو ىنقانبلا مام كما أهلوةرمكلا ةئيهك ددح هفرطو

 ا وعملا خفت اوكي ةفينحوبْلاقو نيثادلا مجاور رطقلا تان نم نيج ارعلا لاثمأ

 ا ةنسلاىفلبالا اهئ مالا: نئناهلك بالو ماّصلادمدعلا مناك ضرالا تحت نم حرذق
 1 | لاق اهترارل عئاجاالا اهلك ايالوتب وداللز- 7 ىشو ٌةَمو راه واهيلع نوستو ىّرعمل اهلك نو

1 
1 

١ 
 ا ١

1 

 | هلوقرو هل سل مطخأو هتنمملعأ هنالا نويل ملايئون هشأرصشلا لوصأ نتي آذار ا
 | ةموعرلا كل :نمهنمر وطامالا ض. اوشوهلكءامنونودلاو ةرفصلا ىلا بلقنت درو ةموعرب

 | تتنذةشزالا تتكون وذم دحاو قنا ئنل هن , لف سانلا تنس اذا هنأالا ئثملك بالو

 | نياددشنأو اهنوذخأب ا اوجرخوهارعالان ا نعئمن 1 ذلا

 ١ * اًنيناذلاوبط ٌراَصضجلا « ان ويئالا ص ًايماعطلا لك ١ ىلرعالا

 ' | مم نوللار انوا ليمن عجبا نين اوذوثو :زلوقيفزمجالزم ممهئمو ىرهزالا لاق

 تدني مغلاالا هلك بال رهالو زارني ممالك شو ”رطلا لثمل وطوهو هيقزال قرو هل

 | مهلتناك اذاموقللاذهلاقي ةاطرأ ال ث وز 0 و هلًتسرالنو ودل وةنبرغلاو ضرالال ا

 اوإَمز قسادقى أ ىطر رأالثدث ارط داهلّتشرالْ ين ا يدشن هلا دوو رعت شوو 1

 ْ نبل وةواخرلارهسقن فص ارادت و زبلا نوما هوه ى ربا لاه ةمقب مهل ق يتلف

 تيكن سأر ”وسثواوذ * يهتفون

 0 ١ لافو ثعشتم كن < ةراطعلب 8ثاهل ثبات تهميش وق

 لكس مكتانعأئيناَذ * مكفوسنك ْمياَوداَدَع



 انا (ند) نونلافرح < لادإال دو

 ل08 ادقءاطإلالاق .؟ يناسب قلاداهمعرنا 0 :راؤخد

 لاقت مهنوتذانذ لقا وّرةرفكلا نفلاك مه نيل لانا علال

 مهباصأ موقلاف مهام ليقفاليصأوةركب هللا نورك ذي ءالؤهوالءلقالا هللا و 5
 17ه

 ةعاطلا نيدلايدار أن يدلا ن نهنوقرعلسو هيلعهللا ى ردهلوق عي اطدلا لاف 50000

 لشرلا نذو ملعأ قاواهتمنوذمل نب و ةعاطلا ضيم مامالا ةغاطن منور خي مع كأ

 وهوفل خا مفتون ىف لاخلا ُتْيي دى ارعالا نبا هقدصءللانب وه انوقو ءاضقلا ف

 هىدارملا سبل ريثالان تالاف هموقنيد ىلءناك مال سلا هيلع هنا ثيد._1-1فهلوقو نيدتلا

 جيلا نممالسلا هيلع ميهاربا ثرا نم مهيق قيام ىلعناك هنأدارأاناو هيلعاوناكىذلا كرمشلا

 موقال_خأددي ريقداعلا نيدلا نموهىل قو ناسعالا ماكحبأ نم كل ذر غو ثاريملاو حاكنلاو

 مهعبتا ىأ مهتي دينا دن 0 رقتناك 2 كلذربسغ وةعاصشلا ومركلا نم

 3 يل ةسلاءاعدشي دحىو ةدامغ را دامو دذدختا وميلعمهقفاوو مهنيدف

 نؤك ةفؤاللا ودق اميفَئاشنالا صب رذسل انالغئادولا نمهتنامأو هنيذ لعجشامأ و

 ىل_هأاهيدب ريئانههةنامالاامأ و ق.فوتلاوةن :وهكايهلاعدف نيدلار وما ضن لام هالات كلذ

 دشنأو اغلا | نعءادلانيدلاو ةزغسنغهُملي نموهلامو لحب رلا

 ةركن ءامىلع ل يودقو كيلقةداعاكللقنيدانلاه اًنيددقو ىَأنسن ءكيلق نيد 3

 هبيضا ها رب لازرالاعضومدها_ءتامراطمالا نمد ثللا دوعدقو ءاينومثيللا لاف 1

 وشو حامز امال تايلاوأاطخاذهر ويستر نيدودوهعمدشنأو

 نيدودوهعماخأف أقوفد « اهنمَنعَزا ”لمرزك 5 ظ

 ىأ نيدو هلوقو طش فز اطملا نمد هعدباصأر ولع ىأدو وعما 1 ل  ا

 الو فطعلاواون تديلو ةيل_صأ ىهو لعفلا ءامواولاو هن اذا أ دونم لوم وو

 نيدلالوهكمتي دس ىفو هيك ىقهداز نيوأث مالا نمفيصعت اذهو راطمألا بايىنيدلا فرعي

 نيثالان بالاك :ْمغلاور ةبلاو ليالاو ع رزلا ىفنيدلا ىدينيب معلولا بهذلا ىدينيب

 امأفمهمافرمشنمظنزاحللا نطق ننثاددلاو ثارملا ىلع مدعي نيدلاونيدلا ىلع مدقت ةاكزلا نأ ىنعي
 َك ء

 تي وحط

 لصالاءاذك كيلقةداعاهلوق
 رمسقن او كءاقءادا,سساةملاو
 اضيأةداعلاب تدبل !ىنيدلا

 هوو دعم هأ
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 راغب لاوذألا وع باعك * 50 زا ارلاد عب تنادبت

 ةذادقلاق كاملا نيدؤماناَدُ آل ناك امزيزعلا لي زنتل ىو هاند نذالاسانلا ناكو«لاكو

 * انيددقو سنك « دشنأوءادوهو نيرا هياصأ ذانادوا رشواريخداتعااذا

 لذلا نيدلاو دسيلا ثا أوهتمدخل جرا ثأدو ميدقلا كلاما نعم لشغل لاول

 لالا لاهلها اك :كولمملا ةمالا يدل اودبعلا يدا
 9 داب 5 همه اهم

 لك يه ئاصشم ىلع 31 ةنيدمْب اهركفانرو تب ر

0 

 528 هد د دمنا نعم ارعإلا نبا لافو ةمانءاىأ اة سعوا لاق هين ,دمْنااهمْر فكورو

 ريسغ منك ناالوإفىلاعت هلوقونوك وامىأن ويد دك ابا ىلاعت هلوقو تدخين ةهييلرتك
 قد اوبألافونيي زكر غتعمسو لان نيكد ولعرع ربعي نيني دمريغءأر نإ انما وع رنين 09

 ةايلا كلن نيقداص منكن نا هلوقو نب 0 20 نات ورلا نوال ءانعم
 هد مدمر عدو

 هتاخد هنيداهبندو نبقداص محنك ن اتوملام كسل 00

 اهم 5و ع. م

 ةئيطلا لاهم تساينسهتساو مولا هندي دو 100 آى ًاهدنيدو همكالمهست دو

5 

 .٠ نيستا نمد مهكر #1 ىعلذب باتو

 اذ 5

 ن ادا اود اود لم امرصملا ىو م ونولوق وعد سأنإ ره تلت وع 1 ص ونكتام عب

 قاودعلاعبضالاىذتويدشنأ او سد داسأا

 هم مع

 ورم ىئايد تن االواموب * بح تاَفالَكَعئباال

 اك دو وركيام ىلع تلج لحي راثدو سوس ىرمهأ كلاس الو أ 0 لا نا لاقت

 لاقفئثنءاسار انام لدمثنب ريضنلا لاك لا َنيدلاو هنيدحلا هتاكواذاانييدتل جرلا

 ٌعَدولانيدلاو ناطلسلا نيدلاؤل جرا هندسه نيدلاو كت رخال هذهربغ نيدرىلع ىنتيفلول
 قؤرم نبدا نمنوف وق رح راودثا ثيدذىفو ةغاطلا نبدا و ةمصعملا نيد و روقلان يدا و

 ىذلا مهسلاك ئيشبهنماوكسة يل هنم مههيورخ ممالسالا ىرهلوخدنأدي دة نمموسلا
 لحد

 | اذه ن مدت نيدلاو هتعاطأ اوما تا ذى أبا رلاثعي تن ادم لاق ع الذ قي َبايرلادادوخلا

 ا ناذوىصعاذاَنادو عاطأ اذان ادو لذاذاَنادوٌرعاذاٌلجرلا نادر ءالانبا كلملاءاضقىف

00 

 1 1 نونث ادى أني دموقو نادف شد لاقي هديعتساو هذا ىئائيددنادو هلديعتلاو ةءاطوهاسمتا

 اسس ينوسصن نجح سبب ا عض داو



 "ال (نيد) -نونلا فرح * لادلالصذ ا

 ٍمكسلاكس واس »* مكن مباقلا اذهنيِد ٌ 2 | ٍ

 ى ناجتاكى أنا يدنا 00-55 0 ازا مو نيدلا وب واشيك ذك ادوبي دمنا

 فالكلا لف وندم وس لاعب لعق لش اكلبقو تاعام بنس وكلف يَا كرا

 هني اهيضتغا اكو انام لإ ارمش فأن بثرعلا

 نان فيكاصصواليا « ىرتمأ فوت كلامي :

 ناديك الا. ءال لهو البل «اهب أت نأ س مشل عطس له

 م كارو « لسئاز كك سقيراحاب
 هموت و لكلا نك 1ثون روني د 2 الات اوقودا ازاحىأ 5 00 9 رى

 صتشم أنقل تاذن 7 مجلدين نانا ثيدحف و لدعو زعمقلاة ف صنادل

 مهدوسهللا اوقف ال ناك نان اطلسلا| اومسسئالورع نبا ثيدح ىو: از امان بدلا و كرم و

 هانعم قو نيدلا عوب كلام ىلاعت د أوقهئمو نإ ملا نيدلاو ةيانؤاما عي ارم 8 رجالا 20

 نيدلاوىوتس ملاددعلا وعيدضلا باسحلا كلذى أملا نيل كلذ اع !اوقوءازملا عوبك لاه

 : موئاكنبورم لافهتعطأىأ 4ث وهو دقو عاشلا
- 

 انيدتنااهيفكاكانيصع « اًماركحارغانااماأو ْ ٠

 مو ييدو ف هبي 0 امداذكين الا تالا عحلاو لا ولم هاون يأو# ىؤربو

 الشلال قش دح ودب ٌتددقو مالمالانيدلاومأ. دل تكراذا اينجل دو

 قداعىأ ديد ريد كلف لازامب رعلالوقتنأشلاو ةداعلا نيدو ابنيدء'لعلا بحت

 هتقانرك ذيىدْنلا قتلا لاق

 قيدوادبآهنيداذنهأ * ىيضواهلتأرداذا لوقت

 لاق نيدلك يلون عار داعية « من مبلقلااذه نيد« هوةىورو

 رواخالن م نمهشدو 8 ماع أن ميلقلاةانءاالأ ٠ .”بيؤذونأ

 ل .ىمنألاو توا ةعباملل د تودساذ نم سيكل ثيدحلا فو هلعفالليقو ذو نيدو

 اهيسأح لق واهديعتساو اهلذأى أه سف'ناددل أوقدسع ونألاق هللا عّوَتو واهاؤ هيد عب 3 ا

 الح رحب ىذغالا لان بتل خ تلا ذا مهيأ ا

 لابضو ور اك اردت نك دااوهر ذا َتانرلاَن اذه



 (نيد) نونلافرح «.لادلال صف: 1

 مو -ِ

 امن دال وق عراصم «* ى ءرادقوانعهللا ضي ويد

 هبقو وقلة شصلا ىلع شف عبس وصرنا
 عنخ ونيلاملاَقوفامهزددزو #* عيد ايس ماد !ًبحاصنعف

 مساوهلاقةئيدلا بلطأ تئجديزوبأ لا ةنيدلا مسالاونيذلاراوذَح اوني ذاوموقلانب ءادتو

 تاو ءدسنراسادلا ىلع نبدةراصاذ لبر اَندأ فايشلا هنيدى هتك دراك أامونّيدلا

 بي ود فأل وقم مضعلهب رمسف هب هو مهضرق أو نيدلا مهاطع اسانلانالذ

 فوقمَنادْماَّنا 5 ثولوالا هأشأونادأ

 اذالح 000 اًضيأسو دود تن دشن او كلعىأ ]هسه أل رلاَن دم اوقفرعث لاو

 ارتوأابحو ًاريثاندو أ مهاردناسنالا ضرتشي نأ |ٌضرَكلا نيد هملعراصاذاَن اذا دقو همضر أ

 هيلعرثك اذاٌلجرلاَن ادام لاكو لطا.همف لال نال جالزودمالو كلذهبشًأامو أ اسدءز وأ

 هيراضمسز رزه فيسل الضم ىف * انى رينو مأثانعتمأنادنأ دشن ونيدلا

 اهينابهبجو عرش قالا كاذكر سانلا ضر نايدملجرو ةنيعلاذخأن ىأ نادم

 1 لعفلا وّسانلا ض ري ىذلاَنادلا لموت غل لهأ ضعي ادي ولاخ نبا حو ىرب نبا نادم

 ١ ديو رلاق كضرقأ ًأوهتضرقأ اذاان لفت هادو بد : رعادهو لاق ضر 1 اوال

 همو هع. ولو بوو د ةم

 اضع تداؤاضعب تاطاخ * ىذقت ”كول لااوْكور اتي اد

 ةّنيديهتعب واننا هلَ ئه لونا انيادتو نيدتدخ و ايد طع هتلماغاذ انالف ُتفادو
 مث م 2 5

 ' يدلل هتدّلاطقتف 4 #3 اهنامنع لاعدق شع ناف

 اريثك ضرع ىذلا هتلعج تشن اناندملاول اهني ةهملعلاريالىذل ْن اًدملاو ند ىلع يدى
 تود جدجم

: 

ْ 

 | 1 1 .ءكء 4و 0
 ٌْ روطنمنبءادرلاو نيداهعجةنيدلاو ريخسأتن ىأ

 ا

 ١

 أ
ْ 
 ىذلانايذملا منهم مل وعدها لغو ثالث تيد او اريثك صضرةّتس ىذلاهتلعح تءدناو أ

 ئادلا اولا ةغلابملليدلا نم لاعقموهو نوبدلا هيلع ىذلا نيدلاريثكلانايذملا < ءادالادبرب برب

 دشن ؟وناذتسا اذا لح رلا ندي ونريدلا َى هر ىذلا نئادلاو نيدتسسي ىذلا

 دمتم مسك انشا كبد «٠ اعاوم 'وق نيدلاب فرست

 لك ىلع نيدهنال توملابىأ هني دبهللاهامر لاشي وا وملابس هيىأراذاٌةّديدنالثب تب ارلاسقي و

 لاهتمسسالا نيدلاو ردصملاٌنيدلا لمقو هلي اس ؛ دواعي هادو :افاكملا وءازحلا نيدلاودحأ

 تا
0 

 ْ ند 5

 تي حسم



 8 (نيذإلا .٠ .نونلا فرح« ,لادلا لصف:
 1 مج سسج وجمع جيم عمم احم يحن عع عج عج

 7-8 1و 7 8 52070 و ه9

 قذقنم منويدنم نمد هومو 4 مهفمضو لابعلا تاجا نوت ل
 - مس ]ع

 ئراصنالا لوةكلْدملا نءائرد: نك,لناو اها نملانبام تو كلان عي
 0-0-2 شب 9 0 مهت 0

 جوواررتلا دال شل ىلع نكلو # ٍعرخعمكيلع قيدانو نبدأ

 اهنامتالا لونإ د بأ ادشو 000 .دتذخأاذانيدأانأ أو تد ىنارعالا نبا

 نا رلاىلابمال تاليا نص ٌ وارقلا ارعالا نبا لاق مرقتمكل اعىئي دامو نيدأ

ه تصرف لجرلا تندول. ماا نماهل تر هل ىلا ىهول اقلب الا نم كلذكو
 نود موني د مو

 ب وذو ؟لاوتل بأ ىلا نيدلا هتبطغأ ل اوّل جرلا ٌتبدهديسنبا

 قواد * نواوالاهأ أوت ادأ:
 هموم جد 0 هه 8< مةهءهع ذو

 1110 ١و ةئمدمض طرمبه داوهنضرقأ در[ لبوة نوكرألا سائلا نارا

 0 هس اك
 ريكس ندهيلعىذااوهيلمقو نيدلاهءلعنادموةبمقةرعخالا نول » ةونيِدَمو نادل برز

 لاقونيدلا ع نم لعاب رثك نوم لبر كرهوخبا

 نودمن اطل - ا هْشعِبرأَتسم 3 قر ةيعرتن م عسبلا اوزهانو.
 مهم مث <

 لح ىلا موقاا نم عياذَنادانالفنادأ ضرق:سيو نيدااءذخأي نأ هداعتاك اذانادمو

 # قو“ لمن ادملا نأب ف تن 55 كسل :اومهاردةرشع ىفدأهنملوةتنيدءوياع هاراسف

 د 1
 لوق هنمو لمذا وهو ني ديد أو ضرما َنادأوت ا دَدْسا وتادارنيدب عسب ىذلا ُندَلاَو

 هنكمأ نم نبدة و سانلا صرتي ىذلاؤهو نادت سا ىأ اعنف هنع قنا ىذنر#

 لاق“ نيدةسمىأ ييدمو فلج رلا ادت مالا اوضر ةةسااوناذساو نيدلاناو ءباستا اوُادَ

 عا أملا ءاندمّناذ أَو هلخ نسا هني أومهضعملر «ةءاكحدتو لاق ىدنعأط# اد_هورو أ

 تادلإةء هلاخالو نيديانالفناةنعدقلا ىظررع ثيدح فو نيدساننل ا ىلءهلراصو ندب

 هثيدن> ىفو اقف نادل يقنيدلا ئطعأ ادا صرتقاونن ,دلاذخ أ اذااددشمَتاةاوَنادتّساو
 ه9

 نيدلا هنمبلط هنادّسساو ءافولان ءاضرعمنادتسا أضر رمت اذا ةنيهج عفا نع رح - هلا

 رءاشلا لاق همه ضرقتسأ هنادّدساو

 و مءهوم . و هد. ةءو

 ياس ىو ناردعف 7-3 نيد ىلع حان ابو ناف

 دهم

 وهف نيدةيلعراصو شربت ,دريدينالفنادوهنمتضرقتسا هّمُددوَندلا هتيطعأ هدو

 .ىلواسل اريك ار ححالا دي شنأو نئاد

 . (رشع عباس برعلانأسأ - 3



 (نيد) 2 نونلا فرخ « لادلال صف ع

 ِ || | ابطل يقتلان إو ءايلا دعب تناك ناوناولدىفواولا تدصامتا

 ِ كلبباامغاكنا ولاعفدنا كلذ لدف ْن نب 3 ةودم اوقكلذ لعل _ادلا 0 ا ةوهاماو

 / تاك تاو'ايناوند ولولا بلقتلا.ماوراط ةلزاعتدنعوهفتار اوندل اكن نءهولاك كلذدعي د واولا

 نيواوداولات مهارتالأ اذيغاعو اولا ن متادنأاماو ةمزال هريغعابلا نأ ل بقن م ةنك اسءااهلبق :١

 ٍ ْ ةزسكلا تناكناواهلا +"يلاز قاف وادلاهدق مهضعبنا ىلع اولا لبقن مةرمسكساا تلازامل

 ا ةماللأ ايلا ىرجاهارتبً ا ذاءاس ناك دقو مزاللا ىرجي مزاللاريسغىرحأ اراهلبق نم تلازدق

-0 
 0 لاف نب دايدفواولا» هرك م هامل فنيعضتءركهناالاٌنايدلوقي نأ

 31 ه6,
 *ءسو

 2 ا 1 دادلا ياك * ورم ما كروزأنأىنادع

 3 | || تناكولوني واود ىلع عم يمنالاا نب اولا عدا نم ضو ف كاود هلصناوبدلا ىزهوملا

 | لاقي هنا نباوديردز/ا ىكوىربْئ بالاك 3 داودلا تّروددقوني وايداولاقلة ماد ءأسم 1|

 | شيب" سأ ديف بتكي ىذا هريثالا نبالغ ظفاح ناهد مهعمألث د دا ىفو نيواند

2 0 0 5 2 3 9 

 , مسا ناوبدو ىرب نبا برعهىسرافوهو ع هللا ىذر رع ناودلا نود نملوأوءاطعلا لهو

 زجارلا لاه باك
 آ ! تق .الهَسْصت نيام 5 ثلا سايزدلااويدتددعأ

8 

 اذ ب د ( تالا في ذوي ىذلا اريج باكل ىلك ثددع ًاىأباك اضيأ سايز رد و

 | هيلع بلاط أن ب ىلع نعفلسلا ضعب لو ىئانقلا مكَلا» لسا ل 5

5 8!» 

 ىذلوقهملءو راهقلانادلاواهك احواهيضاق ىأاهينت دعب ةمالا هذ هاد ناك 0 دابعلا

 فاودعلا عيبصالا

 فوزضف فايدتنالوانبف #3 بسحف تاضفاالثل نبال
0 

5 

 ىذاقلاوك احلا لبقوراهقلانبلاو لجو زعم نياوىرمأ سور هاقب تسلك

 رش هنمواوءاطأف مترو ىأ اونادفمهتند لاق ةعاطلا نعم غريق أ لع انلانادْنملامَدَوهو

 لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسران ديسبطان<ىزام رخخا ىثعالا

| 
 يرق نمبر أم السلا هسيلع لاف بلاط ىأث ردح ىفو * نر نيدو سانايا 3

 ريس لكو فورعمنويدلادحاو نيدو مهل عضذتو مهعيطتىأ ب وردا مهيد
 وي ١ 0ع

 لخا افيد ءنبةبلعت لاف ن ددو نع القهر د عج اون درضاح

 0 سس سس سلسال

 نتن



 ثونلا فرح * لادلا لصف

 تتسسصصلا

 (نود)
 هي هدب دسم أ

 طاف كَ مود نداف ىران تدقوأو * ىسا منوف َقاَذدَق سامع

 أك ودع :يشااءارغالا لاقي وهدخىأ هيك نودو ءىذلا كن رومات قو فخ نعم واول

 ظ ندالاقي فار ءالا نيا تيد ملا هومك ودل ديلصنأك دواخل جامل متت

 ظ دييللاهيعتا ىو

 اًدعو نأ هنوداي مرقدادرب * ادعو رشي لعاب ىذا لثم :

 أ لاقو ردا ةيعولا كرا دوتيرحالا لع حسنت كولا ١ اسد

 ْ باح يك

 ََى راع جىَتلاو رارغلاليلق » ىناكتودنداف اذه َتْدعناو 5

 ١ 7 الا لوقو سول !عيرشلاو مونلارارغلا

 قل اهقاذنماهقاذاذا 0 هود ىهود امو د نم كدا كي

3-0 

 أ نكلوىدق مث سلو كسلا ىذسقلا نودرهلاو !.مارو نمىًامنود نمرهللا هذه كدَريلاقفءرسف

 ىف وكت ناعم سن تودا نيوصلا ضع لاقو هنن ار ىدقاهانس ناك والو .كاذه

 قععومد رف ىلا نم طقاسلا ئععو قوذ ىنععو ت2 ىنعع وءارو عع ومام ندع ولق

 رهن نود كلوتكف لبق نع ثودامأفارغالا ندعم و ديعولا ىنعجبو مالا دعم وفي رشلا

 نودام ىلعرممأ ذه كلو ةكءارو ىنعع نودو كلذىلا لص” نأ ق ىلا اوهأدسالا لتقنوُدولاتق

 ْ مه ردلا كي ردرخالا فوك سر هرغفكنوذ دودج رص ودل وةك دمع ولا اوهءار وامى ءىأتوك اود>
 ||  .ع مساع 59

 | دخكمدقن ود كلوقك ت2 ىععوةظفحفادنز از مزلا ىأاديز كنودءارغالا فوءذخىأ

 ا 0-0 وقف ةرخ [بسص فد رشلان الفنا كلوقك قون عع وك مدقت 2 ىأ لودع

 || ىنعجنوكتودمي ى_هعنوكتتو لع ىععبتوكتو لعن ععنوكن تودءارفلا لاو كلذ قوذ
 || هلوةلافواسسخ نوكت نودو اذ نم صنأوا ذنملق أى عنوكتو:ارغا نوكتود نع

 || لوقف يملا اقوا |! نم صولا ىوسدي ري ِصْوُعلا تود :نودالسع نولمعي ويلات
00 2 - 

 ىأكتودنذالاق ناكملا نار ىآ » ىود فرطلا ضعلدل 5

 مالا فرطا أنمةعر ل لاق: رظنلا ننال نو كر رع قرطل اونو د اقم

 هس سس يحس يئس

 | ع : وس هوو سل و طور : 4 #2 ع

 وهةد_سغولا فعلا عمدت ناودلاو مساهنالاذه نود يفك لاقي ىممدالا نءمتاحوبأ

 ىاسكلااريغالرسسكلابو» تمكسلا نبا برعم ىوءراق
 وبدساعاكحدقوةداومةغا فلاب

 ا لاقوهب

 اني نر وقوي نال يك ولاوع ل ا ل ني وي لا ل ف نايت بظل فل

 هرظنافةرسشعاممقدودعملا |

 هيعصم هأ |



 سوماقلاةرابعايرثىألوق
 مريم هأ ىفمب .رثثاىأ

 (ثوذ) ثوثلا فرخ لادلال تفك 0
 وق نم جنبا «دشنماانهديسبا لاق دعملاو برقلاو ةلْرْمْلا ىفديز كيود لاقي وةفصهنال

 81 3 9 و

 وحامل ودام هوه سمت هيه ذب 5 تقلع قالا هكْدَحميلا تما نيداو ما ضعب

 اولا مهكنيوعلا نأ ىلا امال هالو شدنات ةمالعءاهلا ثؤتنودفرعأال فاقلاق

 نوكينأالا مهللار ءاشلااذههرغصىذلاامىردأ الفلاف“ ارووماّدقالا ةرك دهاهاك فورظلا

 صمود س73 هو سد

 : 1و خال لمسحأو ههحو ىلع نس هب حاجة ودهاوتذ كلذك ناك ناك هب ودوهاولاف دق

 1 نمر ىعو هيلع مانددر امم ارعشددشنأاسارعأرك ذ ذدقو ىفاوةلاىفهداك ىفلاقفءابلا
 و هم.

 الاون سدود رار دقو ىرتاك 1 ا مينباسأ

 ا 0 هلاانماناوىلاعت هلوقامأو ةفاضالا لاح ىفاعوذ مل معت_سالو لاف ةالاصور م

 و
 : قحالب سدلن وذل جرو ىدر نود بوو فوصوملا فذخ كاد نودموقانمو دارنا كلذ نود

 ١ نول جرلاقيالو نود نمل جر اذه لابو هريغام ميراقمن مق اعاتملاو سانلا نود نموهو

 50 5 ع
 4 1 ١

ِ 
 نيزعلانآر ةاافو ذليل .رلاقب 1 ع او هن را وشب لوهباوماك ل

 5 بهكلذارةران وكي نأ نود ف داما نا اذر عفر عضوم عذوللو بنل, درد+ مو

 8 كادنودممأب ىأ رصف نالفن متدضرلاةيىلايعللا مالا ى غلا ُنودَلا لا ارعالا نبا لاقو

 ٠ || نمثل الوالاش هدنم عماهنواوقي تود نم [ئئاذهونوُدن مل جر تن برعلا مالك رثك لاقيو
 0 نودنمرمأ:نالفن متيضراضي أى لا لاعتو ددسن نمريسغي لاقي دقو اذيصرإ نود

 ْإ لمعتسان امون نيرمالا لك كاذكو برعملابموسوملا باك ورك ذ نود 'ىثىف ى>نبا لاو

 ْ أ اةايسلا له عاسنادلاو هنمة نيم ةغيصلا هذه نوكتتف عفا س ا اجو طسإ 1

 ئ كت امولوقثل ذوي ومبسمرك ذئناذه نمءاجدق هئأوغهنمفزأو هنم عضو ك لوقك ل اعفالا

 ْ ْ لعفأباواجاماف كل ذودخو نحاول مهناكنيتاشلا لك اولاتاك نيريعبلا كت أويئاشلا

 001 اذههيفزاج لعفأ همفزاجامثال همر ةلزنع ضمانا لب ١ اولافو لعفااءاوماك_ لو اذهوحخ ىلع

 ْ ا لعفأايفلاشي نأس ايقلا سبل ل عفاها سبل ىتااءاي_ثالاهذهو اذه هرفزجم ل كلذ« فزت امو

 7 |١ وهى اكو دديز لاقي ث يللا نيئاشلا كت اولاف كه سنمُّلْب[نالفاولاه دقو وخلو هسنم

 ش ١ هنمقتشيالو ى-ءملاذ_هىلءاتمننوكموةءنصنوكيثودذلاكلذكو بسلا ىف كام نسج

 5 تف #«خاج ور ه 1

 رب رج لاق رقىأك ودنداوهدمسنءا لعف



 5: (ثود) * * ”ثونلا فرح: « لادلا لف
 ماجا ىلءود 2 ةحانصر 6 كه . ركيقاهد يندد تشاذا ا ِ ه2 س# 3ةةد1 د هس 2 هام 7 ا 1

 ىلرسع ىنعالاتي فاقد ولات ضار و هرق لم ناتو ناسقهدىربنيالاق

 لاقذاومناوعو

 ٌقطنسموشو ىدمىرافلك 5 انام ناقهدلا ىواى فيل 1

 ثدللا 1 مسالا و ةناقهدىثال ا 6 00 وقل اتاقهدلا 3 و :

 حاملا لاق اناققد ل عجب لج رلاَن هد 0 زبن ا وناقهدلا نم مالا ةنَه

 ىولب فر 5 :ةلمرتةيدالابوىرهزالادب عضومناقمدلا كرو * ريوس زحاتلب وف 5

 زر ا 5-0

 دوار 5

 ركنا نمر فلا ذر * اًضوْتع”َناَق د ىولول يلف

 نيلنال“ ءا وسام عفى ءااوءاوستتنلاو معلا ىطضالا دز نعفلال ماعظلا َنقْحَدو

 نود وافرطنوكيو هءاغلا نع ريصةتوهو قوة ضو (( نود ةيعْدَدلا نم ماعطلا

 لاهو .سدسلتازعقملا
 نود سونا و * ءالعلاءا ماركرملاالعاماذا

 مو تثومو 7س

 2 رولامو ا واودتو 21 موكعل قى و هل ا 5 رو ناد داوابودت دينادهنملوق ِ دو لعف هم وشال

 ه-و ىوعو دمهم « ووو وه

 ثديملمزأ برب رلاالعو * مدح برع ناعرلا لسن

 وُ 2و
 ناعرذلا لأ | هلوقو فعضى اد. ىدنمدلءاف مس ملام ىلعنونل ١ ديدشتب تدي هبوربهردغو

 العدقو هل ةرقيلادالو فاح هئدحو ضرفلا اذه ىرجلوةبةيشحولا ةرقبلاداووهو عرذ عجب

 م د سوس

 قيمنا: نودهدن-س نبا همي درقأىأكاذنوداذ_هلاقيو ريصةنهمفسءادشبربرلا

 كنوداذهلاق.فهلعرلا فرحل>ذمفا.م-انوكو سما اخرظنوك, بي رقتلاوريقفلا

 هنوسسد شن انين هاممنود نمدحوو رب زعلا ليزنتلا فو كنودنماذهو
 نودنمو همام ن مضلل « نونملاالا سرافلا لمال

 نودةناضا ىو كاز تحف فاضأف هماما نم هلوقل هنود نمدارأانا هناهمفانلقاممتاولاق
 ىدععللاذهلشمىفدشنأو

 -ٍ, م ع 0102 و

 اند امل »* ةارالوةوكت طرقاول

 ب او صمابن رقتلاو عوف ره هم .رفخاافريفعلا واس رقدلاف كلذن وداذد لاب وبيذبتلا

 تيييم سس



 (نئهد) ٠ .' كوئلا فرح ءدلادلال كف“ 3

 م راد نيك ملاك و يلع دقىذلا تب ناك ىأل والك ءاوسلا

 ا ايلتاكف ناعتلا لذ #2 ديك تمواق يما

 5 >1 فما -.

 ْ تش هبهصخى أ ارو رخل هاو د لزم ناكم فوم مصاخلا اذهمواقهنأ ى نعي

 أ لي وطلا ن احتلال بقو يلا هادا نيكس تيفو انههسامآلاقِ رطلا ناهد 1
 ا وترقب ند عتوب مالو لمز هلك عضوممالاو اللاند ساألا

 هد ىلارعالا نباهدشنأ «لدتانهدلا,كمأ ىلع تسل لاقرب ود هيفءامال مان ةثالث

 0 * ءانقدلا بنام تام 5 هريغدشنأو هطضستب اسال نم ىلءطخستملل

 و ورود

 ةمسلاو »* ايوان ةبنث آل #2 ةمرلاوذلاوو #* و

 80ه م

 ا ىلا ةعوسن» كاز نماهلوطو ةقرقث يانج لكنيباهضُو ع ءقلحأ ةعم بس ىثو قواد اهيلا

  2و ١
 ا تبر تيمخأ ذاوانمميرم رد دال فسيالكلا ونكمل هلق قوي يلعب داز جلا برعلاتءنرهلوق

 ا دالب فورعءملاعضوم او هه 0 ” انعرلا نها ةسشسدو 0 ءاعج نرعلا ةرثكو اهتعسل ىرهزالا

 || هرحو والاف ليد هور :ندلاو هب غبدي ضارعقر واهل“ 0 يع دود اتا 0 يف كه ا ايا 5 م 2 اه رد
 ْ ودم 5 : فرعي ل اهكس نم 4 ظرب

 انشاهلمكسعَلام 35 ٌمريبخ ىف دلاون عدلا تدحو امثاوهواهتب رتسسطل ىهلا

 1 لسم تنبءاندلاو شدلاراسع ميلا بسني نم ىلا نم حنو هادو و نك دول و هعدصم همك هأ

 اهيفلاقفاونعَنئعدق ناكو جامعلاة أها ىثف م نيني ززبدعس بكلام ىبدحأ

 ل ءاضقلابر ,مسمالانأ * ىل_كشم نو نها تدع لاَ جلا تقاضليك هلرف

 دور وو 9 2 5 0

 نع وهودانسلا نع « لسكيناصحلاو قالسكنع لت داشنالا ىناغصلا
 لدعب هلوقدعي ؛اورلاو

 اكل طاملا هانعم ذلاّسدهدلا ,6نده 0
 هعده9 ووءر “ ل هَ ا 3 6 0 ليصفلاءاّضقلا ضقب لوالك

 اندهداهرهمنوكيىح « !نفورعةنبالنلعجال لسكيناصحلافتاسك ناو
 . ع 5 .٠ ٠

 587 هو

 1 اراد اولها رووروجلا لاق عف سلمنا ىربنب لاف. ”عةْسالىورب و لكوي فرطوهوداةسا| نع

 86 (ننتن) بانك يشيل ناقء عاف ]0 يش نادم 2 مهد تل يردن رده هب وسس لاف نس ماكل انقعدلا ٠ اذكال كا ا كاف للعب رةمفاورلادنع
 | ناناهي وبيسلاق دقو فورسصموهفٍنُمغَدَلا نممتيممنا لاتفناقفثدنعليلخلاىعيهتلأس | اذك نيسقلا دغسنو هوق
 مارك نم ايف انيوبلا تاسسنا ىرهوملا لاذ 0 اقتشد تاعج فاعلاواوب حامعلاو لصالاب

 رخآعضومو سوماثلاق وا

 نهد هأ اهنذح ناسللا ؛ف ند

 لاق نيقاهدلاو ةئقاهرلا هوبكعم 0 ١

 ئسافرحاتلا ناَمهدلاو ناقشدلاو لالعف هاله اذك عضوم نهد ا
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 سلا ا دو دا
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 14 (نفد) ادع رح *« لادلالصف

 ههش دقن وكم ن ا اواضرآ ؟ نهدملاو ريثالا نبا لاق رخا ىفعمتحلاءاملا 3 0 .٠ 57 تاز :

 دقو ةدحوملاءام ءلاو ةملاللاَدلةيهدَم ههنا مم شي ع دلو ةداهنمب

 فالخراهظا ةنهاَدْما لبق 5و نيللاوةسعّتامملا ناهذالاوةنهادملاوهعضومىفرت د ذمدسقت 1ْ

 هس 9مس

 انهدهنهدياصعلابهنهدو هب هرضاذاهمالغن هد دوقفاناذا ْس لا نهدو شغل ناهذالاو هرعضنام

 ناهدالاو ةتهادلملاو ىرهوملا يكرشربخ اذا فدسل ايواصعلابه دسم لاقي 6 ادعوا رش

 ه5

 تقأو ثيراو نجت هاد وغلا ومنوذهدقن هدتولاودو زيزعلا لب زتتلا قو ةعئاطللك |

 لاترد ورفكيفرول وذو تونه ديف نهدتزلاوةول وزع هلوق نعمءارغلالاقو 2 تدعم

 ن رونهذمفن هد دمولاوَد و هلوةونورئاكلاةءوت وبذكم مىأنونهدم جن أ ثيدحلا اذ_مفأهلوقف 1

 نملوقلاىفئيتلاو مالكا ىف ةيراقأ !ناهدالا ميهلاوبأ ألاقونونيلف كن 0

 نإللا ناحدال اثدللا اوعئاص,فنيدلا فمهعئاصأ اولاوتوىأنونهدسفن هد ارو هل

 ريهز لاف عئاصملان هادملاو

 هم 9 بي

 قدام 3 !|نمةاخَمقدَصلا فو 0 هيزدوعلا وناعم ىو

يالىأهملعُ هدئاللاقب ءاقيالا ناهذالا لم ىراينالاركب ونألاقو
 / ايسللا لاكو هيلعقّ

 اذ اس .:ةكح رامى كلذ تيهرأاملاقن ولادلا, ترقب امى أك. سفن ىلعالا تنهدأاملاتو

 نيب هن : اكفرعذأ ام فالخرهط أ ىأ نهدأو نهاد ىعمةغللا له اضعدلاك وناكسالاءاهرالاو

 هاوقفءارغلا لاهو سامالا قير ملا ليقو سلما لاقو رجالا دلجلاناكدلاو هسفن ىلع بذكلا

 لاسة»ولاقدنا ولأ ف التخا أو نهدلاناهاولآ ف الّتخ ا ىفاههشلاه ناّهداك ة ةدرو سا لا

 فصيتيزر لا دوز يتالاودزو رق يلق نع الك رجلا رجآلا ميدالا نامدلا

 هزع نم ىضما وفول رجودباسش

 قست 22 تبهولو كو اول * ع عرج ناهدنماُدرَوَ 3ك ه حرعرسدوعنابنصغك
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 ىذعالا لاك هن اضل نهدلا انىلعي هنول ناكل وتب هنهدرثكت ىأ

 امد هل اوشىلع ناك 5 فرط لينا لوك نعتز

 ف ارطفناهدمبلس ه 5 تيك ام "5 0 دسالافو

 ا ىلاعل هلوقف قدءاونألاقو قر ارجل دالا نآرقلاف ناَمَدلاهررسَع

 نوكس مون جو رع هلوق كلذ لملدو ةنات 2 ناهدلا نونو رك الا عّرشلا نموت ناعذلك

 ةرامع ملا اودو هلوقو هلوق

 هتك هاحلااودوهلوقفرخآ

 هةووعم

 موعئناصتولاودو ىأ هلوق

 مثيهلا ىلأ مالك ن مسيل
 وألاهو بيذهتلاةرامعو

 نهدملا حاجزلا صم
 قاتلا نهادملاو

 يس اود ىأ خلا

 هذدعمومتك ها خا

 1 هوم سمسم



 لاق هيفبعال درمهلوق

 قييلدريمهءاو رلا ىناغصلا

 ها ايش

 رصن هاتنهددفق و هلوق

 سود.اقلا فاك لعو مركو
 هعصم هأ مكناو

 ىرهزلا ثدد هنمو هلوق

 لاو ىرهوجلا هيف عت
 ىدهنلاباوصلا ىنائادلا
 || ةفهطوهولا دلاو ثونلاب
 راصتخاب ها ريضز نبا

 ةيابتلا فال قفاوملاوهو
 ف عطشب دحىف ول اقثمح

 هءعمم نأ

 (نهد) ةيئالاترسه لانا لس
 ْ | يتلا رمزالا لدتا ناقتالا زوالا لعسفلا نددلاو م* 8 نهال بيذبلا نهدلا

 رعشلانيعتىأسأ رلا ناه مهنأالا ههيسشةر رصدباج لاول ةر»ثي د >ف و نها 3

 1 ىلع برضلا اذه نمزشامدحأ و 62 ةريغال مضلاب ن دلي رابخ از راقملا

 مالكلا رك الفان ملصالا فناكن دما ثمل 00 و تاود' الان هيه

 0 و عطشم 5 زر يلار وسكمو فهي ل معنا :.لعشمو لع ىلع ناك امءارغلا لاق هوهذ

 ظ 1 اا مف نيعلا وهلا مشب ردلو تفاس انرحأ الا ةدعو

 ْ ظ ةئوغدم نيهدةيذ 0 8 رلا نهد لستم و طعسسمو لو نهدم سابق او

 0 اويسي لبكي ض رالأرطملا نعدو ناهدعملاو ضرالاهجو لب امرد ةرطم

 نهداهدحاو ةفيعضلا اراطمالا ناهدلا ديز أ نه داهد اويل اطُمألا ناهذآلا ثيللا

 ْ | لحرشبللا متلاران'؟ !مهيلع* اهلاديدشت ن ا وقود وهدم كك فاو معد لاشي خلاب

 ةدا ارعا لاق نيهدرهأ, تدنأ ألاقيو فمعض نهد

 نم منهدلاو نهدلاو

 * و هوس

 انيهَداطانباوُنظد 03 ميار اع د

 لاك .نهذعجلا او ةرطقر دي الف اهعرض ىرعىتاانيللا ”ليلقلا ةعيكملا ةقانلا لالا نفنيسهذلاو

 همأوعم ةايطخل |

 نينبلان نماقوقعلا داق « روج نم ارشد كا

 ء 00 2 موس ىو 9

 نيهد ةيذاج رد كردو * ه فق بيعال دريم كنا سأ
 7 م م 2

 1 40 ٠
 بقثخللك :رهزالادشنإو

 5. 50 2 همس و5 س يبوس 22

 نيهدتالقمح رقه اوح #* لثجني رولا ىس ريع د است
2- 4# 2- 

 2 9 هك

 لوأف مت ًااذاو هئام“لةاكاذاك الصأ خأبداكب النيه تلو وناشد ع 000 مدو تاهددق و

 ال بمد د .اومكحلا ىف وءاملا اهي ع ةدكس)لبحلا ىف ة ةرقنن هذملاو سنو هفهعر

 نئعللا سيو نهذملا فك ىرهزلا يس فلا ءاموأ !ليسةرفح كوم لكوه

 عقنتيلابحلا سور قرين ها دآاورعوأ أرطملا ا يف عمت و "املا ايف عقنتسي لبحلا ىف : ةرهوه

 سو لاك نهد ناهد حاوءاملا هيف
 2 و 5 و8نو ص رس 5 همز سو

 فلاح لاميةلردق هدماقفص د اهتارم 0 ود بدي

 ووو <

 ءاف صام ير ال ال ههجو همس ن هذملاثينأت العادم اتا د_1طظاىو



 ذب (نهد) نوثلا فرح «* لادلال صف
 .و عم

 ىدمىأندأل رو ضرالا ضيم ودلا !ىذ لك ىفّنّسدلا بويعلا اوسأن مو

 م 2

 اهووريبانزلاو لكتلاو بايذلا توص ةنشدلاوندلاونينالاو نماطتمىأَّندأ تيب ورهظلا ظ

 1 ٍمَرْشكلا فلفل ةندْئَدك ه٠ دشنأو م هنءالعتلا مالكلاةليك نم

 لأسو ىنلنا مالكا اةن ديدلا لق ولوقياممهنت الة -رلا نم عمست نة بديلا ىرهوملا

 اًمأفرانلا نم بذوعأوةنباهفال أسأل ا دهشتلا قلوقتامالجر سرد نا ا

 ولأ لاق ونداء هنعىورو ندندامهل او>مالسلا هدلعلا ةفاهتس الفذاعمّنَد ديدوكدادند

 اهم مودة وهف نال هذع هموهفتال و هتمعَن عمست مالكل الج رلا ملكي نأ ةئدسدلا دبع

 امهملط ىف ىأ راثلاو ةندللا مهلوس ريما الملق سهلا نم عف :رأ ةندندلا وهورثالانبالاقو
 00 ةهسو

 5 ةرداصانت دن ًءانعف نسا م نعام أواناه دو ايد اوناكمىفاتخا اذان دندهنموْندندن

 كلش اويساو ومع لحن ةراتام وللا امهملسل هنأ اكوامهنع

 و »سو هدوم ءو

 ندبدنلا هب رودنىأ ندندنامهلوح هلوقىفهيولاخنالاقو 35 بالة لثمد 7

 ةندلالثمد دا كلدكومهيالنلا مالكلاو ن ََت وصل اةندندلا او مسعر و مم 1 هانا لوح

 ندو توصأأ ن نموت ا #23 نادي دانقوف ضوعْبللو 303 ةءورلاقو

 وع

 اذا ىميملاماطخ مد( 1 د هءصخو ر هلا وتانمنلان مم واول 3 .كلابندلاو ناروذلا

 ا رانا علال

 - و مب - وم 2

 0 كابا ددشلا لش دشنأو تلاوه تقلا نم سنتا اذا ىىمدالا

 لادلاوءامل اهبف بقاعت هدلئمو ماقأ اذااناس اأو اناندا ناك الح رلان دأب رفل|نيارخشلا
 هه

- 7 

 0 ود ةيمتليحلأنالصلا ندندلا ورع او لاك . دحا اوىمعىربفاو ىردلا

 جار ندا مال ١ وولده دو :وهسأر نهدف دو رمزا (نهد) ا
 و

 ناكسْ ةداتقشد د ل>هّدمو ناهدلابا 9 1 هنمنوجر ضير عشب دح فو ناهدوناهذأ

 بلعت دشن نمل نمةفئاطلاةنغدلاوناهَلاههجو ىلءَّنكد اراذاح ا
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 ناب 20 97 روفاكبدر را 0 : كناحر حبر راق

 للا 7-0 و

 ا مس 57 200 3

 ىلطت اذالعتفا ىلعاضأ انهدا و ىهنهدي و ه«تهد تاعدلا هٌةهدلاَش و نهدلانهدادق و

 ينم عياسيرعلاناسل - ؟)

 تايلصلا ندنالا هلو

 اضن داندلاو ندانداهءج

 لذالذإ»لئم باشلان م
 لادلا خفي ىضاقلاةيدو

 دشوةددثملا نؤنلارءدكو

 اهسبلي يلاهنو فلقةضتلا
 ىاغص ها ندلانةوش
 هعوعموبك



 اذكناوخالاةصرعدلوق

 ناّولتا ةصرعلمكشلا ف
 هيعيمم هأ

 (ند) توبنلافزخ رح * لادلالصف
 5 سوو سو< مودمس ” ج دع قس

 ام رف ال 2 هلتيكس تح رخربقن ماذا
 لالا عقبال نامذألا نالبلاسةلار م ىف تن درع“ اجر اخس تنسو او همز ءاشعم ف -هع

 همي ىأاذك نسيت الف لاقي هيرش مزلاذارسلاو برشا نمي الفلا ةيو ضارعألا
مواد مىأ أر نمد نالفلاقب اهب را ءعاقنالذلا رجلا نمو

 | 2 :زالا لاقاهب رش 

 | راليو ار كراسي ىذلاوه ولا با عكر ملا نمدُمح يدحلا فو رعبلا نمد م هقاقتشاو
 ظ اهمزلوهيشغاذا ادن الف ءانفنالفنمدلاقي و ب رحتر اه هأىف طظداغتا هو هنعكفننال و

 ظ ا 1 ريهز نب بعك لاق
 نا والا ةصرَعن مد ادبأ + ىرالو نو االدنامالا ىرأ

 ْ نااكح ضر قوعضومدبدننلاٍنوُمدو ضأن او عاركن عا صنم لا نمدو

 سقلا ىرهالد كن اوديرد

 : نويحان ل هالااو ٠ نونا رمد عمانا نمد « ْنوُمءانلعلمالالواطت
 هم

 0 رد قاورلا ن«مظعامَن لا (ند) م مارعش نم هما مدلا نها دعو

 لا يقوباَسحسا ىهو نانلا عهجباوةضيبلا سوق ةئيهك هلذسأ قة يصلا ىوتشم لوطأ هد داال |

 ع 54 >َ 4.4 و5 ع 9 ه9 " نأ 3 ع 00

 ةيشناو مى رعددلادب ردزبالاق هلرفعناالادءق.الف نسهسء#لتملا نمرغسصأ ندإا
 مه معو

 مجدل اداب ىل“ لَو * اتدف خبر راهن اهو

 ردصلاو علا فوهورهظلا ىف ءانحن نئلاو سب رءزينقالا نادال لاقو و ىرب نبا لاك ناد عمو

 || ناكو عب ابا كانك "اند ماو لجل ةداخ اوطم ايم كا

 ٍإ هاديىذلااودلا نمّندآلا مثيهلا ولأ عو مهرب ىبندأالا طقند أ قيسسيم لوقب ىمدالا

 : دشنأو ض رالا ن ب درق هقنعو نان ريصق

 َناَطلا ضارتعا لثم ضر * نَدَأِسك ارلكربسو 5 نا وطي دان

 فاطمالاو ىاطخ الو فل 531 ءحارلا لاعو يذلا قوننوكل ىلا ةوالعلان لا

 نسا جور

 دشنأو ندهيلصن ”كىذااّنَد الا ىلا ارعالا نبا ليما ٍبومءِرَشوهو فوملار ع
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 نقاوة 0 03 ند م |تةطخدق

 علق هد رش 8 س ذم ءوع و

 ديز روب اهةدوناند دو ثدأ ونداوتدلاقب و ةدسلال ورخ : ا ءنلسلال وطوال ولكاق

 ىجع الالات يديلاب سف نِبتَدْأس رف ناو هو مقعد وامدكلا امملاريعبلا ند “الا الا



 مس

 ةدمءن ةمقلعلاو ع نمداه ب قضوملا |

 اذا ىمدالا ها عسي اوه. ةواهداوسو ”رل-ةفلا نفع ناَمَدلاَو نمدلاو ا

 (نهدإ) ثونلا فرح « لادلال سف

 ىفءانسملا ةأرملا لاك لاذامو لسقن ,مدلاءا ريضخو مك ان ات سر بعت لمد ثيل
 ه) ه5

 نم رملا “ىف ووهو 0 هاىرالكلا نم هنمدلاف تش امقأر ملاهمتش هوسلاتيلا أ و

 ثرحلا ركل لصالا |
 - 2 م موس مه -

 ايهاكسوفنلا تازازح قينو * ىرثلا نمد ىلع كيرلا تين دقو

 رهدلا هسيلعقايىنح ةنّمددقملا نوكبالل قو نمدحسباورد صل نتا ْ

 قدسبع وال اكو و تنْغَض ًانالف ىلع تذمَدو ركلات تامولو هلءنمددقو

 اهيدشتن مدل ارضخ اهاعحامنا وا ريغان وكنت نبش اذاتّسْنااداسفدار اثر د 1 اريسفت

 هديك ىألاو ًاواهراعبأ نم م غلاو لب الا همام نمدلا ىل و رعبلا ةنمدف ةرمشانا | هل ةيلان

 وهمه

 نسج ةرتاهز مل م نمداسم ا وسي اان ل ٌثابنلا اهيفتناعرفاهشبا هيف ا

 لادلاز بك ,ةباورق ءاجناذكهرمالا بالاك ليلا فن تابننوينف ثيدحلا هدم

 .- -و , ه7

 رأي ىأن دسم دجاج ىل لعام نق ثدد.- للا هنمو هسمق دن 005 .امةعرمسار عملا ذب ريا نوكسو

 ىفءاملا ةيقبةنمدلاو غلا ةنمدف ةالصلاءاسأب ىرتالث اك "”ىذهلا ثيدحىفو ةنمدلا اهاوح

 ةمالع "6 © س9 ه

 توكرت مهلعودلا ناف »* فتن اف ضايخلا نمد ىلءىداري

 لمص لاقت
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 لاقو نامَدآلاوهدانّرلا فأنا لاقو جتذلاءناَمدلا هءاصادق لقداوسو نذءنع م د و

 8 ا 7 1 2 يا
 دعب تنل ز ثلا عطقتنأ غاسنالا اولاق تغسن الن ةءنعلكلات كنا اذا ميهعلارمث

 َرْمْلا باصأ ولاه ئضاقتلاءاحا ذأ اهتالَص ودنا رفرقلاد درو اقرا ثيدخلافو كلذ

 نيقرسلاوهو نمد ن هو سي ىحمك اردا لب ةهنةعورلاداسف بلا فيفذتو فلابوهنامدلا

 متفو ماللاب اك ًالامدلا لاقي ؛ ونامدلاهباصأ ل .ةداوسو نةعنع *نل_كلاتءاطأاذالاقيو

 ىلا بيغ اج ىذلاولا حفل ايمري_غو ى ردوا هدبقا ذكرت الانبا لاك هانععلادلا

 3 لاو زامكلا ولاع_.لاك مضل وهفتاهاعلاوءاودالا نمناك امنالهبثأهناكو لاق مضلاب
 ا: 2 و 9 4

 امهل.قوا.همظىففالخالوةرمأاتاف !نماههو ضارملاو ماشا !ثردحلا اد_هفءاحدقو

 نامّلاو نيحرمسل'نامدلاودامرلا نامذلاو هل ىبحدالو لاعءارلابزامدلا ىوربو ىاطمللا لاه نات
 - ع 19 .» 97 جا سوي 9 د 9 ,و يس باوك

 بلعت هدش)!هلوقو هنع ع ةنلهريسغو بارشلانمدأواهلب بواهلب دبى أ ضرالا نقرمس ىذلا



 ملااندم_ساممحد_ههوق

 امبحدمةبإ اهنلا قىذلا

 هيلعدللا ىللصىألا بادكأ

 هعيصم هآ سو

 فاطععقرلان نمدو هلو

 عجب نمدراكأ نمدلا اوىلء

 قاهرد-_درةردبك ةنمد

 ع هأ تددهتا ||

 تدقزأابنأ املعهللاناو ظرةمطافشد د_>قىو هقتعل هتك اروهنولفداحو 0

 انما ثيدحنو اد نكح ثلا هغاو خسئاذانونلان نك د < داهبايئتكَد ا هلا

 00 اا ددسأمب هناك قلب نذ 2سم مقا

 3 لا ريسلاو فيلا لم كو 0# :بارقز شت نال اع

 ل 0 هم 9

 | لك دس نك دواك دهسنك دب عاملا 5 دوحام رك ردا هنأ دلاو لك لا لاق

 | ضرالا ىعو ءاك دلا نمو: شم نسملا أ دنءوهولاك 0 ا د تورس

 أ دحاو نع ٌدلاىرشوملا نيك دل لعفلا ولاكن ذا وهعضومفروك ثموهوةطستملا

 ا اك لل رمال دة رهف اثر دح فو برعم ىنراف تنامي عونيك اك ذل
 ظ ندم مسوال ص اهلعص نم مهفايذ فاتخنونلا ا لا

 | لئاقلا نمان أك دامرازرالا نما يلع تلا ىهوء دةديرثو لنك هلا نك دو ةدئازاو لم

 | نآلَد 08 ناد )ل نا نكودو نك دو ضرالا شانح أن مقسوددود 5 ةلاوربغو

 ||[.  شائلارام[ ةنشمدلاواهّت ارادلاة#فمد (نسد) هنانلصأ تءمأدقو برغلا اع« نم
 2 ده - - ع - 12

 ردسوةزدسك ةري خلان : و هنأت لعن . وعلا [نماودّوسأملل_قواودوسأمو

 ا لاقرب مانع نأ :اشلا,٠ نمدر تلاوه بف ترعإ 5 للا ةيسئاملا تّمدورَعبلانمالاو

 ةيشخحو ١ اد

 9 ه- 0و ه2 هس

 اهريشبف عم ىفةحن ىرب 00 ٌلّريإ فصلا بك اراهال ءاماذا

 اهريقو و هايملا فاو أمد 0 11 ا عارم م

 ضرإألا دس لان . مدلابممفاورث :ًاودودّوس عضوملاموقلا نمدو

 سمعا ه

 ىلا لو فدا نونروُم #* اانوانآء مدل

 اسركراصو نقرسلان هدمت أمن ال يدش لل

 نطلاورعبلا نم طاتخاامةءالذكو نيقرسلا هسفديملب ىذلا عضوملا ةفمدلاو ضرالاهحو ىلع

 ديبالا ارش سر ادب
 د 89 همك

 لبسو ميل لكدنلا * هداضعأ ىلع نذل 3

 عج نمدلاو سنبل مارا لشن حس !نم مدا ليقو اأمتلنم شالا كلم

 ْقَو رادلانمبيرقلا عضوملا ةْمدلاو ام“ ازالاقدأك لامن مدن الفلان 7 لو ةدلتك

 0 مم ا ا 7

 ندةسؤما دكا

 اننسسسسا "15 نسال اس ناقد د



 ديت سخنة نس يلج
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 1 هذ . 5 0 اا

 (نكد) ”ثونلافرح « ؛لآداا لصف
 قولا م نعباغاذاهنال كلذ ىلعم ككاو ةد-سعو ودب زونأ هلاهاملوةااوروصنمونأ لاق

 باودلاوهو اذه نفديبعانأش حوأام ىرد تدلولاك تايقابابسيلف نيفونلاو مويلاربصملا

 الو نيمو.لاو [وبلاهسلاومز 2 ا تاس كي

 2و ل

 3 نب تأ

 رعو رش هذموشف» و وهانللادعب هرب ىنلا نيا نية تيس

 نادشنأو را تدفلا ىنعهارأو هد. سنبالاق ردانوهو ن ذدءاديبازعالا نبا كو

 00 ََك 4 : ِ 7 4 7

 5. رسل ه 6 ترا 2 0-7

 نكممءادوءادلار هاظن ما نوطلىنافىمزلا| تكن
 - و

 2 كمل

 5 نذدلاءادلا ارب داكيالو 5

 2 وةتفداهتدح كم وكلا قافذلاور 2 رشم طر لطي حسبي قألا نإ نيفذلاءذلا -

 ىذعاللىربْنادّدنأ ازال نابل ل 5 قع

 ذاربآلاو ىذدلا ف نوشع * .مهلانرودص ىلع يالا

 ىَلَدِ الا عضوم يذلا

 !نفودف ورع أن 3 ناداه اوةنيفسلا بشي نيفاقالاو

 ميلس يبل لزنمشينلاوةنيفألاو ع نيسفذل نم ىواَمىلا 5

 فردأالو هدي_تننالأق ممم

 ىارعالانبادشنأ عضوا ا جزا
 وهو 2و.

 نس ةندودلا نمناك ليقذا <« لطب ثنمدق فأتلعو
 يي -

 مف هفرص كرتىلا جاتحار ءاشلا لعل اواةقرصا :مفايمعأت رك تالا .رناكن اف لاق

 اذهو فرص الزادهكف غو اةأرماوأ هلق نع ناكن اوني وللا ضعباو ًرمناف فرضي

 نول ةنك دلاو نك لا ون 5-لا (نكد ( ردقلا ىف نا ةيّدلاونادقدلا (نقدإل ضاع

 داوسلا ىلا يرضي حامصأ !قوداوسلاوةر جلا نيب ةريغلاىلاَب رضوى از : كا نولك يل
 م هرم

 ةدربى أن بلالب بط اخي ب فر لاكن كدأ نمد دينو

 ندوالا فرعضلاو فيزرمشلا نع 5 نسل اءازبَكي زحهقاف

 ا 5 5 * ا وثاضربعّتاس

 10 : ديبلاك ذائشلاو
 اهماتح ضف تحدق ةنوبوأ * قاع نكد ألعب“ ءابسلا يلع

 لادلا سكين ادقدلا هلوق
 كادْكو نادك: دبرعم

 ءاملا ةدا زب نا دةددلا

 سومافلا حراشرك 5
 قنقده-راشودخلادازو

 انقفد نقدنل> رأا ىنلل

 ع 0 هسبق ٍِن رص

 همرحو ةملاذا را

 ىنسقد مورعملا لاقيو
 ها ساسالا ىفاك هتةمحل

 هعوعمه ينك

 ”رلههملاءاداب ت>دف هلوق

 اهلعلر حاصعلاولصالا
 ةلديملادلاوأ ةهتملا ءاسكلاب
 قو_ةنمئانثملا"اتلانم

 000 ا 2-7-5
 عم هأ ررحو



 (نفد)

 أ َنئاقتو قططتوسند 5 ةنيفدونيفدت ةأرماىنا.دللاكاقو ءانقدو نافدأعمجاو نوما فذلاو
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 !الدتسإ 1 نودنا اذاناقدو نيؤدةسيك رواولعف نم نذدلا ناك اف دم كلذكو نفسهم رو

 | عدلان ددمل لاق نئدانكرو
 ل 5 ده

 نافدو عصانر ةصأ ناب ن ها هسرفأب هد وعالم املس

 م 2 و

 0 . يل 0

 يح 5 9 5< 0

 اد اثاظ ةس د يس

 تمم دوس

 | قحباتلا بنع ديرة رس داب التكامل شبأ ا

 | نيفدعادو ىهعنفدناولعتفا ىلع نو داو هلا زاك لاما نع هل دشنوا كذا

 ْ وهريثالا نبال اق نيفدلاءادلا اروظنا مناف نمعشلا نع 2 ةمالسلا يلع ىلع هدحففو هيعبال

 | تيل نةدواهر هرهظتو ةعيبطلا ىلع بعث هشلا لوقيٌةيسطلاهتر مق ذلا سما ادلا

 | ءاقيسلا نفاملاو باعث اعاكح نفد ا ةنيفدلاو هسقكى أرسم راولا م لمتالاانعبارا

 | نمن وخد ونافذملاو :نوذدملا دل زم نافدم !موهواضإ ًانيذدلا له ا وىلابلا ءاتسلا نافل وقولت

 نوكىتلا لدالا نمتوفدلا ىل_.ةوقد ' الاك يقنع ىلع ّسهاذلا سانلاوىبالا

 ةم هم اومدس

 بك رثوليالان ءنيغتت ناك اذا نوشدةفان ليمن نبا انفد. نفدن تنفددقو تدرواذا نوطسو

 لبجرو اروهشم نكمل اذاُن نود ب سح دي زون لاق و مكتقاناتنكئادقو اهدار اهسأز

 ماكنا نفادشلاو لبالا طسوف وكت نأ اهتداعنمناك اذانوُدَدةفان ىره دولا نوُقَد

 مدا تفادةرقإ و ض»بامكضعب بع دكواىأ مفاد ماكنت ثيدحلا لاشي

 نكيملاذاةءورملا نفدو ة:و رملا نيف جر ىفمءالا مهلا نم اهئارش تقتل د

 مضلل و ريا ساعي رلاىرابي دسأل اف ةءو سهل

 نمقد أنأف ٠-4 ف عام ىذاارم هملا ىلا هب ىنتذي أل بققرأدمعلا نفذاو دسبعلا قابإنافّدالاو

 نمبيغتال نأوهل.قونيموملاو مويلاهسلاونمّعو رين نافّدالا ل.قو قانالاوهفرصملا
 نافالا نم كبعلاةريال ناك هنأ عب رش ثي دلو ةقئا لرش جو كنب عل رغما

 ىوردسءو أل افو ثيد_-1!ليقدانمدقا_عةد_عوأو دز وأ هرسسفو ايلا قانالا نمهّدرب و

 ىلاه ىب تين أل بقدبعلا راو نافذالا دين لاك 42 رش ند 2# نعود: سنو رهن دير

 رسصملا نع بغي تاو كتل ىف همر ىذلا قادالاوهةرصملا نم قبة ناف هيف عامب ىذلارمصملا

 لاه



 نينا و ا وس اح

 هدم
 ىدراقنوبا وبلا ةئاردلاو عارك نعةيسراف ُباَوبلانالاو نارا اريل (نرد)

 ةقانفصيىديغلاٍب قثملا لاك برع

 نطل نب ارّدلا ناك دك * اهنمد_لاو لطاميرأف ظ
 جا سل

الك ع راط ىلع هسايقت از دو لاق نال لشرب لدقو
 نوكين برعلا م

 ((نجرد ؟افعاض الا لالعفم-همالك ىف سيلهنالالسأنوكي «الو ةدئازدنونو نالت هنزو

 ءايلماب انوهبمطلاونأ لاق يلا نعلسقثلا لح رلا مهل ايسغءا ملال ىريزبا

 لح رام أوةم.لا اناني ردد سيفا قب ةسيهادلا لج رلا 52 ريغالةمهتلا

 ةسيهادلانيسب لاو ليبرد ولآ بي ذهتلا «نخ هد ريغالءاملابف لسقثلا

 3 رلالاك لير دلاك ةمهادلاامسأ نمل نز ا «(نغد)

 ه ن2 ئآ 8. هد و 5ع

 نير ددِهادافصلص »* نيم ٍلبتامَحُن منعنا
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 لاقفييا ارعالانيادشنأ و

 انا 5 نيِْردةيهادن نعلق 5 نوُنشلا فاضفرعأ حان
 نيواركلاو تاير

 6 ممل + ب7 م

 03 نعول رجالات ىفا اريسلا نعىلب الا نيومصلا نَا

 ن د ماشلا له غلب خولان نناردلاةفنحوبلاقوحاشلاُْوَل نارا (نقرد)

 بونلا هينونعيممأ اك ٌةيدابلا لمالك ع 0 مهسدلو قارعمالك وهو نّددلانميرعمٌنش اد

دن1لارادلاوأ سليل ىذااديدلا
 تامعتساالو نكست ىلاة

 ةكريلاو نش ادلا ليمن ا

 ضعي ىلا هضعب مضي ف هس عدلا (نعد) ناسطل ةكربلاقن وتاراتدلا ام_هذاك
 مءهست

 م 7 و

 تطل ليةمنبارهشريسسف:فورعوأ لافو ةيدرأرفلا هلع طسيو طب رشلابلمربو

 ا (نكع) نونلاولا دلاماو رالي ىحدي وكرلطا اذا للا نعدأو قانا

 دشنأو ةنيعملا ليقوةديد كايا ةقال
 3 وم ه7 مرد

 لاو ىرهزالا هنغمةمظهز ::م درااع 35 هنحدةنكعداوإ باالأ

 00 هيك ةءو ءهد 2 9 ف

 اذ اكسصاذ سس وُ كعدنوذربو قلخا نحمد نكعدل -رداونلا فو

- 
 هسو ف سمو

 قجإلا نط ةنبذك نونو اولا ىأ ارعال نبا نع سنا م نعد

 هموم

 ةأرعاتناك امن الاعب هوةلغدو ةعدوج اللاش قاوم ملمعوو ةفرعم
 ءاقج

 9 0-0 هد

 ندا ونيفد رنوذدموهف ند دونها ينفك اوان مندي هنقدقاز اذملاو ل دا ) نفد

 مكمل

 ةقانلا ت:-ردىائاصلاداز

 دعنهتعراذا ميج اءاهدإو ىلع

 سوماقلا فلم مو هاراغث

 ىيصم مأ

 لصالا«اذك وللا تعنأ هلوق

 ىذلاو اطوبضمحاصعلاو
 نيدكلم+ توقابم_هتمىف

 ار

 ميل مبا رسكو فاكلا متفو

 حضوم نونو ةنكاسءاو

 علا ىكترزاخلا ديشأو

 ان 1 هدنكل تبلا

 اذاالا هيرو مةتسيال طيضلا

 عمئأ فلا ع هلو_ةبديرا

 هتك هر رحودبد._كنلا

 يدعم

 طبضنشدلا نم نرعمهلوق

 نيشلا نوكس :هلهكستلا ف

 اهرسكي سوماقلا ىو

 م وعوعم

 لادلا ريسكي ةنكعدلاهلوق

 نعلاوامهعتفب وفاكلاو
 قامكح امهفةنكاس

 سوماقلا
 0 وةمحدك ةنغد وذل وق

 اينفتوكسف مذ وةقرح

 سوماقلاو "هلمكشلا فاك
 هديعم ها



 قىذا!اصااءوطوم هلوق
 ها ىتلا“و طوم سيدا

 عءووعم

 هطضيلعتلا ناردلاوهلوق
 ىنائاصلا او باصسك دما

 يسمح ها للشك

 8 راشدد_ثنأواطوبضم

 قفاوملاوهوديف ومالا
 ناكناود.ؤةدامىفاولا امل

 وعم

 ١ (ثرد) نؤنلا فرح. + لاَدأا لصف

 ١-2 و 2 -

 || نيردما ةبد حلا ضرالا لاقيو ضرالا ىلع طق سور انناذا ىع امال نيران
 هةمي' هوم بلع هم مت و ه سل

 نيرا كرلا داوم 85 ىشرسديع طمست ىلاعت رعاشلال اق

 هبرآ اى أن ؛ ةرداىلا سرغلا عجرو هير دءادلا نو ُ شدعلا قاضن اواني مر ىلا لوق

 موس و ه”و

 خالقلا لاك صالا نررذالاو فاعلا نوردالاو

 هلم اهل“ ةوطوممغرلا « #3 لآ اة در اتم 14و

 و

 ١ صخونوذربونوعر رف لشم ةيعابر ىوذلاثملاءاق نوردا ىفزمهلا ل_عجنمور ودنموأل اك

 « ىلعهضأْوَأو هنوردا

 ا 4 و يسع نردلا نمهقاقت ثاني هذ ل اودالا نمثدسكلا نو ردالابمه ضع

 ظ ىحنالاق هنطوىأ هنو رداىلا جرو اور عماذ_هسلولاق ثردلا نو رردالا ليقوئدب

 لوصالا تباشقح 000 اهفلاواولاناكلذو رق راحو ل در 0. قلم

 باتا نارتلاورشلا باننا اذارترمطورمت ”نوردا نالف ارعالانبا اتش
 ءو س9

 نوةلاىرهزالا ل ل وهو ها هب ,ردو+الا نومي ةفوكلا لعأو
 2 59 ١

 ردلاند هن الع ىسهفةلض ريغ تناك ناونردلا نمةلال_هف ىهفةيلصأ تناك نادئاردلا ف
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 ا ةنحانن هنأ اوعرعضوم مضل او عقلا اردوانر دو نب رقلا نموىرقلان منار قاولاه ام ردلاوأ

 ىشعالا لاو ةماعلا
 «س 5و هوه ه5 هم ؟ ع5

 لالا هيوأع تحول #2 ودامفانرد نيام ىل ألح

 ايد ور * وأ دقونرذؤ برسل تف اضألاقو

 لاكو ةمئرد ًرملاو لرد لجرلاو غارات ىورو

 ََ مطر اطفاه ا دنَبطبطت > اهلا رح ساو

 ىدءملا ةغبانلا لاه اضيأ أعضومُن 0
 4 ل 8

 0 53 0 8 ادم نمناف هيف 3
 نع

 0 0 هدوم 41 2

 اهلالخب اك رمق #23 0 دف

 قدزر فلا لاف قرادا يلا هيلا

 مادملان مك ذل كرادو 37-0 8 دزمءام نمي ريك

 ه8 سدي

 انه ارش دةيطآ ٠ 2 7 حملا اءديفأ
16 

 ريثك لاوو

 نبرد



 هرلو تم 8 مسا اهو م

 هناديداذو كاذمماديد * هناقد مهد :علازتالو

 و دءوه

 0 الوهم

 ردها توات ءابصلا تاف وك 1 ةنويديدلاَِ 001

 ايسر نر اذكواذك ل وقنةًارمامانأ ذاففوُطأ لل تحرش ثيدحلا فو ةياهتلا فو

 9و سةر

 هّنيدو هناديدو هتديد كلذ لازاملوقت ةداسملا نيرو تريلا ديف كلذلوت:ثأ اهئادبدو

- -- 5054 

 ددوىربنبا لاق بيرغاذه ولا هد باردو اربجماو ءاريجهومريعشو همدسو هناعو ةيأدو
 هدا مو7 هس

 دهرا يستر زالاهتخ وم رواضنيذ ذا أدل (نندإ) #3 ”كامدتلامددلا اقل مسا
 # سس مث د

 لكلا ىفو سول": لَم ليقو سولا ردا (تد) عءأهتناو املا ارش نم برعل الب ذب

 دقول تل ثنا ا |ودصسلأ هيدي ىدل- -اناك انردىنعب كي نردكالاناك ام

 ةيؤرلا# ترداونردوهفانرد رب دوثااّنرَد
 هلة مل و 8 00

 نك ديم هن وئاضرع تاس « ن نردالا نورت دو مانا

 قو مر ىاتبلا أملا هذيك اءاطّلا بهذ 2 وادلاثيدحىفو هيحاص ةنرذأو

 نردلا اريمك نا ردم لجر وزحسولا نمول دواي ريلاىأ اةنردلاالو هم هرهلا طعن اوةاك زلاثيدح

 دشن أويل ارعالان ب انع
 ل 3 هد ساو 5 ه2 س رود

 اهريدغبذءارضملا ةضورلااذا 0 ع م رعداواوع اه نانيرادد

 مدل
 قدزرفلا لاك ءاهريغنا ردم ىلا رثآف فحبد

 ه2 2
 ناردمةمثل لكبار ا . 0 ماسر اارذاَبغتاوُكَي

 اذااهروك ذو لوقيلارا رح ًاوأرصشوأ طا شيشملا نبينا راو

 ىدعتلاا# ءأ ارغمنبسوأ لاق نب ردوهفمدَك

 3 كاني 2

 مي ردلاالا ني راماسم « .ىاركاىد[ماوسلا دلو

 ىفاملاقي هنيددلاو هَل رجا طل وقح مم ةنسه بلع أ ىذلا تننلاني ردلاب اه لاقو

 شيشملا نم ىلإ اموهو مد- .ةاذاىرلا ماطخنيردلا ىرهوملا ةنارولاالا سدسبلا نم ضرالا

 موثلكنب ورعلاقو بالا 2 تاك

 ه و م م6 ها

 اب ردلار ولنا هللا ف ست 5 ىَطارأى ذبنوُسبالا ن لو

 امقساذاوريوبثيدح فو سنا ردم بطحو بد, كاذونيردأا تعري الا تنردأو

 (رمسع عداس 5 نرعلا ناسل اق

 ىاذك نك دي)هبونهلوق
 نك دةدامىفو ا.:هلصالا

 هنول رع دةدامىف مد-ةنو

 ل 2 ها نك دب



 جرو سنا في رعتل وق
 اسضماضيأ ةياهتلا ىفاذك
 مالكلا نالاهثماهب وهيلع

 ملا عرط وكي
 اذك طشان ىصضلا عم هلوق

 قسوماقلاىفو لصضالاب

 طظشان ىحضلال دددةّدام

 هررحو

 ندع عز ةدامىفسؤماقلا

 هتك ل ارازدعحامعللهمسن و

 ىو

 5 2 ١ :تونلافرح هي« لادلالصف 3

 ريسفت ريالا نياق مزار زف اشوف يق سا جاما

 || ةددو ىدتك اددنب ب رض ىلع مم تلمعتسا دقو ماللا ةفوذ حت ىهوعللاووهللاددل!ثددحلا

 1 | نعموث دا ف دم ساوقكا انونو أ ىدي دي مهلوقك"اهتنوكي تن مفوذمن اولذعالو لاق ن دك
 8 | نمش قادة امىأهبعهزنوه والا هنمْئش قالو قارغتسالا وعاّشلا ىلوالا ف ددلاريكتت

 ١ كك ونلاكالذال واع ةناك رك ذلابادو هعمراصهنال ةنئانلا لبا قف درعثو بعلإ او وهالا

 || ىأبعلاسنج ََق ةارغتسالدللا ىف ماللا ليو غلب ا ودك آمي رصلا نال ٌدموهالو لشي لامغاو

 ١ : || ىرتشلاراتخاولات تعللاووهللا عا اأن ميغ .وأهنأق ىذلا ناكءوسمسعللا سنحالو

 ]| || | قوناتا+ مالكلاو هفاكتلا َنَعَح ردو سنا رقتا نوككن أن _-<2سالاقو لوالا
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 ٍإ
2000 

0 
 ا

 )0 ١ | تاغاثالثهّضرجالا لاهو ىلاغشأن مددأا الودد له 1نمانأ أَم هربدقت :ىفو د فاضم نيعضوملا

 ١ ” ىوعلدشنأون نوت صرانق ل ومال امال لاش

 || لادلادبب نية ةلوصالا ضني قمته خبز ىوغللا ىطاش ثلا نيدلا ىضرزيشلا لص تن ذارو

 | عونا لاق هرغداكحاد#أ معأال ودمسلا نيدو الاف ”ىزّرطملارع وأو امرت ذردانوهو لاق
 ث وم مد

 ا لك او < ةراتو" هلع فرح ةراتوانوةرات ماللا لامعتساىددواددونددريطتو

 حامر 0 0 وسلا

 هد مور هم

 نما 02
 همه م

|| 

 أ
 7 0 سا مص 34 0 هيي كل دس ساس 53

 1 1 ددنمتفلا ىسكزكتنكو 31 0 ىثعالا لاهو

 | ممس نيبمب 00 .ونيعأب وز ”«قاوللا قعبلاق

 ُز || نالتعتلاع اهرب وبعادللاةعنيل هع دندبعادن م تيلاتسويربا

 0 9 7 2200 :ولاق لا نول 000 اود

 مصوس 2 د هددوس

 ايبانا صوأ معي 5 ادرار يدهواراز دعب

 نلف فيبع لاقو كلذك الا فيرصتلا قمقتسي لف بيب هيشاسرت ىكحانعاو

 وه ةم ا هدو 16 ه ض7 رموى.و و

 بئنتالتل ف أ اهاعداذا * بيبرادهسعأاهفوسي
 م

 3 1 و هك

 ئحارلا لاف جئنا نعثاديدلا ىهوةداعلاو بدلا ثديدلاو

 الو ١



 شاين

 :ةدهراذؤتيش .ةضساينسنذياول7

 نونلاف رح « لاداا لضم

 : لمت مابا 5 را ا
4 

 "زيدل او ل 5 وسر 0
 لمه 5 9

 لطخالل ىربن نبادشنأو نلانو
 و - 2

 قافرلا عمّن كلاذالولو * 3 دوعت

 ىلهابلاممالاوج حقد رغلا لاهو لاك هلهابوانشغدي ريلاق

 باك لك ةهنعلا فاناكو * ناديك اًمرادل أ 6

0 5 
 اخد وبان مهو اسند

 حامرطلا لاه ناديي ءلهارو نعل لوقت برعلا وبيلا

 نجد ءاوز رعبا ٠ يدلل رك امعأب

 كلم مهازغهنال كاذبا اوعمامنا ممن :ربنبا ىحو مهو قران موق ىلعاونخسد ماليا اوممليقو

 ناعوت وفهكلاَباءاوذخأف هل هابو ىغ مست رْذتف فوك هناعصأو وهلخ دفن ملا نم

 ةريشلا تول نول همسي رتاطةنخدوبأ ىربنبا دل هادو ّيغال سنان دانالاقيولا# اانا

 ءارفلايذهتلا مّسْشّدلا لاقيوروصنمون أل اق ظيلغن كَل جرهديس نا (نشخدإ

 دشنأو هيدا ندخل

 نْشلاَلْسْنِعارَنْكَ « نشل نمرب ادح بد

 فونسلا نمتاددلا (( ندد هلا تجاهل :رعاشلاو نَوْس ال مالكلا ىف نيل ولا

 ماَهَك فرس ِودَّسءماوهامنا هريغدتءاذه و رتل هت ىتاوقفملا لاوو ماهكلاو#
- 

 . م

 ليكطأى :رزادشت ًاوىضمالدحا اوىنععناددو

 لغدلا كرفان دحتتكو هل: رم ةلزثاولك ديسكو

 ن.هؤافوهنمعام 2 للاقءارغال لوقلا اذ هئربنبابسنوهدنعاَنَعالىذاا لخ - رلاناددلاو

 قفا دهر بقوى ميلا قولا «يغ :., ذولاف ناددو نددالا لله فريغ سدحاو عضوم

 نمف ناو و نددلاو نايس سو نديدو نموسو بكو وكوف لسهذلا عمااج دقو ىمحتالا

 هذه ىلع هلعلا 3 رحو ْن وذلا تقع بعللا و وهللا ساكن ديالا ونددلا :رعلوخم اددااونْدَدلا

 وهللاوهىلار ءالا نبا لاق ءاضعف ت.ةاعااموامالة نسى واولاو ءاهلا تيقتعا ام امالدظفللا

 هد ىو هدر وهل مم 3< 1

 هللا ىلد ىلا ءثيدحلاقو ةهدص تاغااوأك ثددوناديدو ديدراددو ددوهو نويديدلاو

 لادوءاحةيدسملاةلوق |

 ىفاكنيستحوتفمن.ةلمهم

 ىناغاصلاو بي دبتلاو لصالا
 ىنلاسوماقلاةظسنو

 ىذدن ديس | اهيلعح رش
 ند تدببلل قراطملا وهو

 اكرم رسدحلاةدحاوةيدحلا

 ىاف ىدئلاوه وأ تال

 عسبطلا سوماقلا مسن

 ةمهلا ءاخؤنارسكب ةبدخلا
 ءابلاديدشتو لادلا فو
 هس ةحافأطخةدح وما

 هعوصم هأ

 اذك لاهلك نديدلاو هلوق
 ىفو اطوسضم لسصالاب
 ةكرحم ناديدلا سوماسشلا
 مىيعع» هرنك



 ىفىذلا حلاد_كنأو هلوق

 نببعكلدشنأو هامكتلا
 ههجو ىلعر ابغلا نرثيريهُز

 همدصم نأ نخاودلان دواك

 (نكيف)ا, . نؤنلانفرج » لادا + 2#
]| 
 ا

 | انما رشد عاق ٍتدَلا ىف ضرالا سانا دعوجلايفلبلا ع وحلا

 : ظ العاذا | يول را ندر ام روريغأ عوجو ءاربعةعاسجاةنسسل ليقدستمو

 ا ف نين رردا تحتندا او ىضذم دقناخدلا نا لمقدقو دانجاطش راسم انش .ناكنولوت وقف

 0 لاهي غعنسدوان ممن حدددقو ثبلاو أب ايشلا هب نحس رو ةنحدلا مكسحما فو ُتوسلا|هب

 هلا روتر اوُنسَدَ 5 5 اللكن فذ الثبلآ

 || تاتا ايف ىوك ةنخادلا بيذهللا َىلاقَاو تان الا لعدم ىلا ىلا نحاول
 ٍ ايضراشلاندو « اًنرالاٌقونخ اولا لئسك « نكشلاو تان :ةالاوىلاقملا لعنضت

 1 رعاشا|لوقهنمو عفتراو عطس

 نَحدْعُقلااذاريضحم يون وهأ « اهلك ىلع ٌشحولا مسا

 ْ نخدناشذاك ”ايتن اا نكذألا نول ومسك اوداوساا ىلا ةر ودكلا نَحدلاو عطسىأ

 بو ةرلاك . نبا نسيان ءاشو نكد ثدكو نحسدأ ًاوهوانحد

 5” - رك هم

 را ةديدشةنانْحدلملو رك كنا !يهراملاه #2 نَحدآلان ا ارصرصلار هتك لع »

 دقت نما د لاقفةنسفك ذهناثد دلساىفو دق ندا و نانضن اند مودوهغلاو

 : تنخدردصملاب ابرك اننحدلاو عفت ::رل|نادلااهبمشاهتران"واهر روهظ قعد ىيبلهأن ملجم

 ةعاجو ند عدن د هةنشفلا ثيدحفو اهناخدرتكو بطربطحاهيلع قا ذان ةيراتلا

 تناك امىلع مووت عج رثال ثي دما ىفهريسفت : نك ىلعةندهدل لوقد_بعو لاه ءاذقأ ىلع

 نكد ىلعةن دش لدقو ةبادلا نولىف ىلا: :رودكلاك تصب الو ضعبلاهضءن وفيا ى هيلع

 نطابلاداسفلا نم متءاملبط لا بطلا ناش دياههمشريثالا نبالاق مسصلال هل_هلنوكسىأ

 لاقداوىلا ةردكص بوثلاوةيادلا نول ؤنوكيتأ نذل لصأورهاضلا حالسملا تحت

 است ىلذهلا لطعملا
 ا هك

 لا دييعايراسلاذييراات لا زمالا هس االولا# 9 ا 1 وق

 نكس مناوتناك ادي الوؤسبا نيب وفصبالاذكهبولقا!نوكن لوب هنأ اههحوف

 ثيمخ ناك انس راالاقر عش لاو كذهلالوقىف شيول 10و 0

 دو



 قي كن 4 ًاياايبرإتاب ' شبا لااا كاسل نشير ويبي سفلا لسشإ اول يا سو اع . هنأ

 8 (نخذ) ش نونلافرح ٠ لادلال مو

 و وهءؤو_ ٌّققسو و 8 سو ءدس دق مواعول هاو

 8 ركب هدسدأ ارباذا »* حدنلب سدركمهيوحد

 ئ 2و و وو 001 همو

 ل دركتكاو طمزقو رايروتلاوزموطو ينتصر كلوت يكرس كاتم ل

 نجدلا فروت ن بديه ىربنيادشنأو نيمسلاريصقلاحدنليلاوَقلكاررملا

 نع:أرملاو ةقانلا كاذكو ضدر ء ةثوحدو ةساحدربعبو + يارا نحألا ككل ىو *

 عا رْذلاٌل وطلا ة-ةحدلا لب الاريخ تااقف ريس لبالاى أ سكتا نال لبق ىرهزالا ايزو

 لاقن ىرهزالا لا طفءاغلا مل اريثكلا ةسنحدلا ثمالا لاقو لاق هندكا-آقو عاركلارلضقلا

 ووذتف نمو ةرببضو ةرفعذأ صالاشم ىلع تا دريبكن خاضرعسكو وداجلا عفة حدو يحدق

 تيكنلانءادشنأ اودع رح و قلقا ى هذأج اناك اذا ةبكعة أها تبق ل يزاول
1 

 هنغمة رش يارا 5 هيد عذاؤاراألا
 هممص  ساشض

 ةعقترما ضرالا سلو دوجأ هواك يلم يلا نكي أ عادا اوُلحراالأ كوريو

 هنأدمعس نعئودو ضرك امج دو عا ر نع لاَعفدار ملا ناحدلا وةئاسع كلاما نع

 ىو ربو "ةكمو ف ئاطلا ند وعر باعت ناب البس ,وءاند نم مدا ىلإبعت لنا قلخ لا

 ابو ساو لو دابا فعلا 1522و واَخاَن لا (نخد) مدد ميدباب ||

 نلاودو ناشد لثموُنيجاودو نخاودو ةبنخذأ هعجو فورعمرابنلا نام دنانعلا نامل

 رعاشلا لاك سايقرتغىلعنخاودونئاوع وداع
 1 و سهو

 بضنت 0 2 * . تدافع رابغ

 ديد_تناخد 4 جاهىك ة+ تدب باسايلع اة وكت تتخدو تاهت نع ولبيتم

 ىت>هضطوأ أهيصلاح ف تاخدلا هناصأ اذا ندوهفان دورسغو مدللاو ماعلا ند تلذكو :

 ديبل لادا رلاربغتم نحت بارش ةوردقلا تن دتاذا بطلا نخدوهمعط ىلع محتار بلع ا
 و

 0 00 م 0

 نّحتلك 5 فلذا * اهرب يي تايسللا

 قتيل وزع هلوقو ناندَس ناشد مولو اهرهفت ئنمناتذ اهامةتاغاك ةنانخدلدلو

 ت11 نمانآدغاسمسلا نوب ومش ىرب ناك عئاسكلا نالاسقي نب بد ىأن رمَنادي ءائوسلا

03 

 قهرسفإللا ىوروهلوق
 اذالح ىألاقفييذهلا
 وهولاف مشا نمنكع

 تعز هفصودهنال هبشأ

 هتك ها ترا لاقفركذلا
 هودع م

 طمضن خدتو نخدت هلوق

 د نمحامصعلاو لصالا ىف
 سوماقلا قو رصنو ب ريض

 رصنو عكر انلا تاخد

 هعيتتم هيتكر رحو



 ةياهناا ىف طبضءانجدملوق
 سوماقلا فو نوكسف مشب

 رسكلاب وأ مضلاب انجدو

 ءال ا ىوريوهلوقودعدقو

 هطيضو توقابرصتقاهملع

 مك 3 نوكسسف حث د

 هعيفصم هأ اني .رقنأسو

 _(نحد) . نونلا فرخ « لادا ل سف 5
 عد د.لثلا عه :
 ب تاز يوت »* ممول ومالا سأ ار

 ْ مديسنبا 0 ددلو ةنجدمو ةنجادةياصتو ةطْامأ ناسح ةناذملاو

 11 . قئمالا نجاوداهعجب يسوي التم زل نجاد ىهوان 21

 ا نجوم لكس لاذج # 0 حيوا ان لج

 | لما نتن من اهم لبالا عر الك لزلملا فسميت لبالا نال ئلذو

ران' آن نمل ىلا اذ_اماهنانيفانسسولدقبر كاران ندارأاماو كرما قب د يشل هل
 | لب الا

 ا 1

 | طم وما ىف نجا دعب ىف هنجاوَديلْثمْن مَا رع ثددلسا قو كرا

 ءالاريسغ ىلع 1 بلاها رايص واهعدك نأ| عب لد ومما ازانمىف

 ا اييقولاتو , اوم كفالا ثيدسح فو اهريسغو ريطلا ن ندّسوسلا فآأب ام لكن م

 | اناجدوان نس ع ”ميملا ىلعتن-دذق هو اه هريس غلاما يعل رض عسسل ىلا ءاشلان من وخدلاو |
 ا

 ا
 ١
/ 

 مديت ليتكلر رس نمت فش نا ند نب نارعث يد حقو

 1 - . 5 و ع - 2 5

 ْ 1 ا 3
 ظ ءاهلاناهلوهب نمبرعل نموا تدئاتسان توسلا تفلاادان ٠ حارو نح ادةاُس ىرهولا

 د ددسألاق ةاّشلارغكلذكو
 ا م

 | امناء ارجل 5 اوبر اوةأمرلا س 3 ماذا

 ْ انتل ندّؤةنوُج ذقن وما كأن شاش رنابالاق دا .صلا بالك هيدارأ

 و س سس

 ةفاح.ن نايمه باعت د تا نادو نوجد لو ةوانسلا تنجدىأ

 تاني 001 احلامها نام فنك .

 نحاودلاك ماجا نمن جاو" ودلاوءانحةقانو رج اربع لاقي داوسا ع بالا نارا ةنننلاو
- 

 | ثييللاةناماكاك مساوهو عاتملالمُدق ىتاا بالا ةناجدلا ونال نودسدلاوىل.الاوءاشلا نم

 لامس ةينك ةناجدونأو ذأ شا مناة بها لاك ةنداذملاو ٌةراعتلا لمد لبالا نحدد

 مرسلا اودملاب 0و طل وا اكياس ىراسنالا ةّشْنب

 نحل لبقو و هادا لسقو نساك ثنيقنا ع نحذلا(نحد) ”لدهملاءاحاءىوربو عضوم

 نمل عفلاورتضقلا نطبلا قادما نوبل يلا ونجل ليقو ههظَملا ليقو نامبلا جخرتسملا
 مث دم سلال“

 . ئرهزالاد كنأو ندلك وحدا ودنسلاوانَس نحب هلك كلذ

 0 م الا



 ى (نحد) نونلافرح ه« .لادلالصف

 ايلا ةغبانلا لات ورع راس ولا ءاموهو /ضومتتل قرا

 رايس ن ينل ىلءو « ضاحك مةشَم لا ى لآ

 ىذلاى رب نبا لاق هي اع يالا ساو طم نيف ةيلهاحلا ف ىمست تناك امنالاقيو

 !: 0 ط#ءوهولاف نيك نع يمنا ل اذ 8 ىرهوملا هددشنأ

 ةحان ءاملا وكس رانا رسكت ىشو ةيثدلا ررذ ثيدحلافو نيكس مة مرا لسعو

 ماشااْوْرَغ نس ىهونئادةوزغ 0-0 دحر ذاهلّذَدَعرق

 ديزل مويا ميغلا لظ نحذلا (نجد مهن ترج برج لوأ ىغو مورلانثإ راسل بعقفأ

 نوحدو ناجذأ ع هاو ءاعسلاَراطقأ هسامل اوهلبقو ضرالا مب مهلا سابلان ذا هدم نبا

 ندم اردد هوبا لأقا ناحدو

 ةو< ,

 رطامموين اج دكا لاسصو 00 يلا لو

 اهاوس 500 رافض اذان د موهت نحوحداو انموت نبذ دقو 1 0 م

 0 1 «99 نوع ووم .

 هساعد و هفحد ودعو و ْنَدَد و قم دوانحد مضلات نجديانم 1 نجد ىارعالان با ى ناثلا

 ىو هما
 تدحدأوريسك- اارطملا نحدااوزطمالب مي-ءاذناك اذا غد دم ورطم'ذناك اذان جدموبو

 ديسللا# اهرطم مادءامسلا

 هما ززا بواسع 0 نجد مدا راسن م
 - يم 4 ًَ ساس

 مدلانلقاوهار رحال نعشلدكى الع تاويل -دأو

 كلذكوديدشتلاب ة ةلو ونا دمويلاسقب رطمهيفسداىذلا مالا نا ٌرلااةسطنو طم

 هرتشكو هن زاب مارس : للا ةَنْخّدلاو ةفاضالاو فمولاءنيهبو ىلع هللا

 تانحدلا مهلا وجال تانجو سف ثيدح ىفو تانج د هعجب ف ىرهوملاادازوف اربسلا

 دشنأو نب وشمر فاول بلا ىباردلاو ةلظلا ىهو دن عج

 ارجل بأمل فانك« تاتا ىأ اس ىرمعلا هبا قمل

 لاكن ودار شا قءاج دقو ةعد اوُهوَمطْلاور طملا ةئحادلاو

 هنمأف ًانوحد نحديتاكملانَح دو ةتاظمناجدم "ل|بلو نوبل ىبد ليلا ذا تح *

 تودنلا ْنِح اود تيد رعت راف ينجم تليف ادم داى 0 هقلأو
 86 ه.ئ

 نيدمذب د ندحدأ_ععبس وهلوق

 حامصلا ىف «دوماماب ق

 د
 هميعفم هأ سوماقلاحراش

 ىىذلا ةنحدلا جادهلوق

 ةنحدلا ىهاو بندهنلا

 هةميضف ها



 اي م
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 10 0 ا

 . 0 ترم
 *( مح .رلا نجس رلا هللا مسا #

 نمتناك ناف معلا معت ب صقنم ة ةريظحن بدلا (ند ) 00 و ارو 0
4 . 01 

 1 0 هعص ص ر رك دم لد لكو ةريص ىهفةراخ نم تناك تاوبخزل ز ىهذ ب شخ

 نطو 5 ةيبكلا ةملا ةنسدلا حل ارعالا نبا د ندلاو ندلا ىف سيناكهنأرماعنبا

 رج أن بالوقوىرب نبا لاق اضيأأ ليدل

 ورو# © ”ب تام

 رصلا تواَقَب راتاتاف 5 دّقفنوديدلا نب درطاولخ

 لاق نابقيوناببسوندبدو بكوأ" ل ثمار ا ذسهو لاق: دن ازءالا لوس نودبد

 هتلاولطابلا انهن دورديدلا لاقي و رهلان وديدلاوةدث ارءاملاول وأعمق هنز ونورا لوالا لثمو

 ُكِدَرنا روةبراسقتمعض اومف طوقسلاَع و راطاف ايد رئاطلا ند 6 معا

 لددلا ىلعءارأو هقيسن ا لاق باعث نع ةنيفدلا ثلا راش اهفَدَقَتا رولا فد و

 رعاشلالاق لدبلا دونم وركن لاس للواقالو

 مئانرغةماه ماسلا ال «. ارضا ةنيثدلاب اذ رتنكو ا
995 070 

 1 جبس ل جس مو م سوم و سم سس
 ىرهوألا
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